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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej mgr. inz. Tomasza Gaw^dy 

„Wptyw inicjalnego stadium sukcesji wtornej brzozy brodawkowatej 

{Betula pendula Roth.) na gruntach porolnych na zawartosc wybranych 

pierwiastkow w roslinach i glebie" 

wykonanej pod kierunkiem prof, dr hab. inz. Stanistawa Malka 

oraz dra Szymona Bijaka jako promotora pomocniczego 

Podstawq do opracowania recenzji jest pismo Rady Dyscypliny Nauki Lesne Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie z dnia 4 lutego 2022 roku (nr uchwaty RD-NL 16-2021/2022 z 
dnia 18 stycznia 2022 r.) w sprawie powierzenia obowiqzkow recenzenta rozprawy 
doktorskiej mgr. inz. Tomasza Gaw^dy. 

Wprowadzenie 

Sukcesja wtorna drzew jest naturalnym procesem powstawania srodowiska lesnego na 
gruntach uzytkowanych wczesniej w sposob rolniczy. Strategia zyciowa wielu gatunkow 
drzew jest zwiqzana z wyst^powaniem wielkoobszarowych zaburzen tworzqcych 
rozlegte powierzchnie pozbawione drzew. Drzewa wykorzystujq w tym celu liczne 
przystosowania biologiczne jak, np. cz^ste obradzanie i duzq dyspersj^ nasion, czy tez 
zdolnosc do tolerowania znacznych amplitud temperatury, silnej insolacji, przymrozkow 
i mrozow. Gatunki te okreslane mianem wczesnosukcesyjnych sq wykorzystywane w 
planowej gospodarce lesnej przy odnawianiu lasu oraz przy zalesieniach. Jednym z 
wazniejszych z tej grupy gatunkow jest brzoza brodawkowata, pospolicie kolonizujqca 
nieuprawiane grunty rolne. Wykorzystanie sukcesji wtornej w zalesieniach lub w 
powstawaniu nowej generacji lasu jest niedocenian^ alternatywq dla odnawiania lasu 
przez sadzenie drzew. W wyniku sadzenia wprowadzane sq gatunki drzew zgodnie typem 
drzewostanu, wynikaj^cym z wzorcow opartych na potencjalnych zbiorowiskach lesnych 
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w stanie klimaksowym, a w przypadku sukcesji wtornej tworzy si^ sztafeta gatunkow 
wl^asciwych dla poszczegolnych stadiow sukcesji. 

Podj^cie przez Autora badari dotyczqcych bilansu pierwiastkow w uktadzie gleba 
- roslina w mtodocianej fazie wzrostu drzewostanu brzozowego powstatego na 
opuszczonym gruncie porolnym na skutek sukcesji wtornej, uwazam za celowe i w petni 
uzasadnione zarowno od strony poznawczej jak i praktycznej. Praca dotyczy biez^cych 
problemow wyst^pujqcych w gospodarce lesnej zwiqzanych z wi^kszym wykorzystaniem 
procesow naturalnych w pracach odnowieniowych i zalesieniowych. W przypadku 
zalesieri, powstate w ten sposob drzewostany przejsciowe sWadajqce si^ z gatunkow 
wczesnosukcesyjnych majq za zadanie stworzyc srodowisko lesne dla gatunkow 
wchodz^cych w sklad zbiorowisk klimaksowych. Praca ta przyczynia si^ do lepszego 
poznania skutkow jakie niesie sukcesja brzozy dla srodowiska na gruncie porolnym. 
Utylitarna wartosc pracy polega na mozliwosci zastosowania metody ITGL (Indeks 
Trofizmu Gleb Lesnych] do oceny potencjal^u produkcyjnego gleb porolnych, a tym samym . 
wskazania potencjalnego siedliska lesnego. 

Ocena pracy 

Przedtozona do recenzji rozprawa doktorska sWada si^ z czterech wieloautorskich (3-6 
autorow), monotematycznych publikacji naukowych opatrzonych wspolnym tj^ul^em 
,yVpiyw inicjalnego stadium sukcesji wtornej brzozy brodawkowatej {Betula pendula 

Roth.) na gruntach porolnych na zawartosc wybranych pierwiastkow w roslinach i 
glebie". Prace zostaJy opublikowane w czasopismach o zasi^gu mi^dzynarodowym 
posiadajqcym wskaznik wptywu (Impact Factor): 

1. Gaw^da T., Malek S., Zasada M., Jagodzinski A.M., 2014. Allocation of elements in 
a chronosequence of silver birch afforested on former agricultural lands. Drewno 
57:107-118.http://doi.org/10.12841/wood.l644-3985.S06.07; (WykazMEiN 15 
pkt., IF 0,300). 

2. Gaw^da T., Bfonska E., Malek S., Bijak S., Zasada M., 2018. Zastosowanie ITGL w 
ocenie gleb porolnych z naturalnym odnowieniem brzozy. Sylwan 2018: 162 (5), 
396 http://dx.doi.org/10.26202/sylwan.2017140: (Wykaz MEiN 40 pkt, IF 0,691) 

3. Gaw^da T., B^^onska E., Mâ êk S., 2019. Soil Organic Carbon Accumulation in Post-
Agricultural Soils under the Influence Birch Stands. Sustainability, 11(16), 4300; 
https://doi.org/10.3390/sulll64300: (Wykaz MEiN 70 pkt., IF 2,576). 
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4. Gaw^da T., Matek S., Btonska E., Jagodzinski A.M., Bijak S., Zasada, M., 2021. Macro-
and Micronutrient Contents in Soils of a Chronosequence of Naturally Regenerated 
Birch Stands on Abandoned Agricultural Lands in Central Poland. Forests, 12,956. 
https://doi.org/10.3390/fl2070956: (Wykaz MEiN 100 pkt, IF 2,633). 

W sMad przedstawionej rozprawy wchodzi takze dwustronicowe „Streszczenie" w 
j^zyku polskim i angielskim oraz obszerny, 38-stronicowy opis publikacji stanowiqcych 
rozprawy doktorsk^, podzielony na kilka glownych rozdziaiow, tj.: Wprowadzenie, 
Uzasadnienie wyboru tematu badawczego, Cel pracy, Obiekt badan i metodyka poboru 
prob, Omowienie wynikow poszczegolnych prac oraz Podsumowanie i wnioski. W dalszej 
cz^sci zamieszczono spis literatury dotyczqcy opublikowanych prac, zaf^czono wyzej 
wymienione prace oraz oswiadczenia o udziale Kandydata do stopnia doktora i 
wspolautorow publikacji o ich wkJadzie w poszczegolne publikacje. Badania wykazane w 
rozprawie doktorskiej hy\y przeprowadzone w ramach realizacji projektu pt. * 
„Ekologiczne konsekwencje sukcesji wtornej brzozy brodawkowatej {Betula pendula 

Roth.) na gruntach porolnych" [grant NCN nr rej. N N305 400238) oraz w ramach 
dzialalnosci wtasnej Katedry Ekologii i Hodowli Lasu Wydziatu Lesnego Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona KoWqtaja w Krakowie. 

Celem recenzowanej rozprawy doktorskiej bylo okreslenie wptywu brzozy 
brodawkowatej, w poczqtkowej fazie sukcesji na gruncie porolnym, na wlasciwosci gleb 
oraz alokacje pierwiastkow w uktadzie gleba-roslina. Analizowano zawartosc wybranych 
pierwiastkow [Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cd, Ni i Cr) w poszczegolnych cz^sciach 
brzoz oraz w glebie na ktorej wzrastafa. Powierzchnie badawcze zalozono w centralnej 
Polsce w nadlesnictwach: Dobieszyn, Radom, Kozienice, Minsk Mazowiecki, Lochow, 
Ostrol^^ka, Siedlce, Garwolin i Zwolen oraz na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. 
Powierzchnie probne reprezentowaty ml̂ ode drzewostany brzozowe w czterech grupach 
wiekowych tworz^cych spojnq chronosekwencj^, zgodnie z metodq „space for time" w 
ktorej substytutem czasu jest przestrzen. Zebrano bogaty materiai empiryczny na 120 
powierzchniach probnych [30 powtorzen po 4 powierzchnie w kolejnych grupach 
wiekowych). Na powierzchniach probnych pomierzono drzewa [korzenie, pnie, gat^zie, 
kora, liscie) oraz pobrano proby gleby z 3 poziomow o gt^bokosci 0 - 5 cm, 5 - 15 cm oraz 
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15 - 30 cm, rowniez z gJ^bszych warstw w celu wtasciwego zastosowania Indeksu 
Trofizmu Gleb Lesnych. 

Tak zebrany material empiryczny zostal wykorzystany do wykonania szeregu 
analiz, m.in. do analizy biomasy oraz alokacji wybranych pierwiastkow w poszczegolnych 
cz^sciach brzoz. W wyniku przeprowadzonych badan wysuni^to wniosek, ze w inicjalnym 
stadium sukcesji wtornej brzozy brodawkowatej na gruntach porolnych wyst^pila 
znaczna alokacja pierwiastkow (wzrastajqca wraz z wiekiem brzoz), w tym szczegolnie 
biogennych, takich jak w^giel, azot, fosfor, potas, wapri i magnez. Jednak nie potwierdzono 
istotnosci statystycznej zaobserwowanych zmian zawartosci pierwiastkow w 
poszczegolnych cz^sciach brzoz w czasie. Wyniki przeprowadzonych badan 
opublikowano w czasopismie Drewno. 

W kolejnej publikacji [w czasopismie Sylwan) analizowano, czy stosowany w 
praktyce lesnej Indeks Trofizmu Gleb Lesnych jest odpowiednim wskaznikiem do 
obserwacji zmian w srodowisku glebowym zachodzqcych pod wpiywem sukcesji brzozy? • 
W wyniku przeprowadzonych analiz wysuni^to wniosek mowiqcy, ze ocena wlasciwosci 
gleb porolnych w poczqtkowej fazie sukcesji wtornej brzozy przy uzyciu Indeksu 
Trofizmu Gleb Lesnych moze bye stosowana, poniewaz parametr ten dobrze wskazuje na 
zmiany zachodzqce w glebie wraz ze wzrostem brzozy. Ponadto, zostai potwierdzony 
korzystny wp}}^^ sukcesji brzozy brodawkowatej na gleb^ porolnq, a wskaznik C/N 
odzwierciedlil: zmiany zachodzqce w glebie w kolejnych latach w efekcie dostarczanej do 
gleby materii organicznej w naturalnym odnowieniu brzozowym. 

W publikacji opublikowanej w czasopismie Sustainability analizowano, czy 
istniejq, i jak ksztaltujq si^ zmiany akumulacji w^gla organicznego w glebach porolnych 
porosni^tych samosiewem brzozowym? Jako miernika jakosci powierzchniowych 
poziomow gleby uzj^o akt5AA^nosci dehydrogenaz. Przeprowadzone badania wskazaly na 
mozliwosc wykorzystania aktywnosci dehydrogenaz jako wskaznika 
odzwierciedlaj^cego zmiany w powierzchniowych poziomach gleb pozostajqcych pod 
wpJywem sukcesji wtornej brzozy. Stwierdzono, ze wysokie wartosci pH oraz znaczna 
zawartosc kationow zasadowych charakterystycznych dla gleb porolnych skutkujq 
wyzsz^ aktywnosci^ enzymatycznq w poczqtkowych stadiach wzrostu brzozy. Ponadto 
stwierdzono, ze wielkosc akumulacji w^gla organicznego w glebach wzrasta wraz z 
czasem trwania sukcesji brzozy, co jest bezposrednim efektem oddziaJywania biomasy 
nadziemnej oraz podziemnej. 
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W publikacji opublikowanej w czasopismie Forests analizowano, czy w czasie 
wzrostu mlodego pokolenia brzoz na gruncie porolnym wJasciwosci chemiczne gleby, 
mierzone st^zeniem i ladunkiem poszczegolnych pierwiastkow, ulegajq istotnym 
zmianom jakosciowym? W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze efektem 
oddziatjAvania naturalnego odnowienia brzozowego na gleb^ jest obserwowany wzrost 
zawartosci wszystkich analizowanych pierwiastkow w wierzchniej warstwie gleby. 
Wzrost ten w kolejnych latach bŷ ^ takze obserwowany w gt^biej polozonych warstwach 
profilu glebowego. Zmiany te hyly wyrazne, jednak zachodziJy na tyle wolno, w opinii 
autorow, ze po okresie 15 lat nie stwierdzono mozliwosc ich statystycznego 
potwierdzenia. 

Doktorant jest pierwszym autorem we wszystkich pracach wykazanych jako zbior 
publikacji opatrzonych wspolnym tytuiem „Wptyw inicjalnego stadium sukcesji wtornej 
brzozy brodawkowatej [Betula pendula Roth.) na gruntach porolnych na zawartosc * 
wybranych pierwiastkow w roslinach i glebie". W wyniku analizy przedstawionych 
powyzej publikacji, ich celu, przyj^tych metod badawczych i uzyskanych wynikow, 
stwierdzam z przekonaniem, ze speiniaj^ one kryterium zbioru monotematycznych 
publikacji jak rowniez wypelniajq tresciq przedstawiony tytu} rozprawy. We wszystkich 
publikacjach rola Kandydata do stopnia doktora (wg oswiadczen wspotautorow) byia 
wiodqca i polegaia na przygotowaniu, organizacji i wykonaniu zarowno badan 
terenowych, jak i laboratoryjnych. W kazdej opublikowanej pracy Kandydat 
opracow3AA/̂ al wyniki badari i przygotowywaf publikacji, a jego udziat jest znaczqcy 
[okoto 70%). Nalezy podkreslic, ze wyniki badari zostafy opublikowane w waznych 
czasopismach dla dyscypliny nauk lesnych, wydawanych w Polsce jak Drewno i Sylwan 

oraz w popularnych w ostatnich latach czasopismach Forests i Sustainability wydawanych 
w standardzie Open Access przez MDPI. Sumaryczny indeks wp^^ywu (Impact Factor) 
zbioru publikacji wynios} okoĴ o 6, a sumaryczna liczba punktow wg list MNiSW, MEiN 
wyniosta 225 pkt. (w roku wydania publikacji), co swiadczy o bardzo dobrym poziomie 
zbioru publikacji stanowiqcych rozprawy doktorskq w swietle wskaznikow 
bibliometrycznych. Biorqc pod uwag^ znaczqce zaangazowanie Kandydata do stopnia 
doktora w przygotowanie badari, pomiary terenowe i laboratoryjne oraz wykonanie 
analiz i przygotowanie maszynopisu publikacji stwierdzam, ze posiada on wiedz^ i 
umiej^tnosci niezb^dne do prowadzenia badari naukowych. 
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Wniosek koncowy 

Uwazam, ze zbior monotematycznych pubhkacji stanowiqcych prac^ doktorskq mgr. inz. 
Tomasza Gaw^dy stanowi samodzielny dorobek naukowy w dyscyphnie nauki lesne. 
Doktorant poprawnie przedstawit problem badawczy, zaprojektowat i zrealizowal 
badania, wykazat si^ umiej^tnosciq interpretacji otrzymanych wynikow i znajomosciq 
literatury oraz z sukcesem opublikowaJ prace w czasopismach indeksowanych w bazach 
Journal Citation Reports. Udana realizacja zamierzonych badari swiadczy o bardzo 
dobrym przygotowaniu teoretycznym oraz posiadaniu kwalifikacji wymaganych do 
prowadzenia badari naukowych. 

Osiqgni^ciem naukowym Doktoranta jest okreslenie wpfywu brzozy 
brodawkowatej na wiasciwosci gleb oraz alokacja pierwiastkow w ukladzie gleba-roslina 
w mJodocianym drzewostanie brzozowym na gruncie porolnym. Wyniki opublikowanych 
przez Kandydata badari zach^cajq do wi^kszego gospodarczego wykorzystania brzozy • 
brodawkowatej zarowno w odnowieniach na gruntach lesnych jak i zalesieniach gruntow 
porolnych. Warto nadmienic, ze brzoza brodawkowata byl̂ a przez wiele dziesi^cioleci 
niedoceniana, a nawet traktowana jako gatunek uciqzliwy w prowadzeniu planowej 
gospodarki lesnej. 

Stwierdzam z przekonaniem, ze przedJozona do recenzji rozprawa doktorska mgr. 
inz. Tomasza Gaw^dy w postaci czterech publikacji naukowych opatrzonych wspolnym 
tytufem „Wplyw inicjalnego stadium sukcesji wtornej brzozy brodawkowatej [Betula 

pendula Roth.) na gruntach porolnych na zawartosc wybranych pierwiastkow w roslinach 
i glebie" speinia wymagania obowiqzujqcych przepisow i wnosz^ o dopuszczenie 
Doktoranta do dalszych etapow przewodu doktorskiego. Ponadto, biorqc pod uwag^ 
catoksztatt przedstawionej do oceny rozprawy doktorskiej mgr. inz. Tomasza Gaw^dy, 
wpisujqcy si^ istotnie w biezqce wyzwania gospodarki lesnej, wnioskuj^ o wyroznienie 
dysertacji przez Rad^ Dyscypliny Nauki Lesne Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

/ 
Stanisiaw Drozdowski 
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