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RECENZJA
rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Sławomira Siomy
pt.:

„Wpływ zalesień zrealizowanych w latach 2004-2013 na strukturę własnościowa, lesistość
oraz potencjał produkcyjny lasów Polski”
wykonanej
w Zakładzie Biometrii i Produkcyjności Lasu
na Wydziale Leśnym
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Pod kierunkiem promotora Pana prof. dr hab. inż. Jarosława Sochy
Zmiany systemowe jakie zaszły w Polsce na przełomie lat 80—tych i 90-tych
spowodowały konieczność weryfikacji polityki leśnej państwa w tym zmian prawnych,
organizacyjnych społeczno-gospodarczych. Pomimo istotnego zwiększenia się lesistości
kraju, z poziomu około 21% do około 29%, w dalszym ciągu konieczne było zalesianie
gruntów marginalnych w celu osiągnięcia wielkości optymalnej przyjętej w Europie na
poziomie 33%. W opracowanym w 1993 roku Krajowym Programie Zwiększenia Lesistości
(KPZL) przyjęto cele i zadania w zakresie promowania zalesienia gruntów rolnych słabej
jakości na terenach o niskiej lesistości. Zmiany systemowe spowodowały, że miały to być
głównie grunty prywatne.. Załamanie rolnictwa wbrew pozorom nie ułatwiało realizacji
przyjętych celów.
Wejście do Unii Europejskiej i korzystanie przez rolników z dopłat spowodowało brak
zainteresowania zalesianiem i konieczność weryfikacji założeń KPZL. Istotnym elementem
zwiększającym zalesienia stały się dopłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW). Wiele gruntów zostało zalesionych w latach 90-tych poza systemem
dopłat i do tej pory z różnych względów nie są one przeklasyfikowane i ewidencjonowane.
Nie zawsze zalesienia były wprowadzane tam, gdzie była niska lesistość.
Powyższe problemy powodują, że brak jest możliwości kreowania właściwej polityki
leśnej w zakresie zalesiania, szczególnie, że analitycy i decydenci nie posiadają dostępu do
pełnej i rzetelnej informacji. Podjęty przez Pana Sławomira Siomę temat rozprawy
doktorskiej wpisuje się zatem doskonale w problematykę oceny kierunków zmian lesistości
z uwzględnieniem struktury własnościowej w ujęciu czasowym (2004-2013) i przestrzennym
(cały kraj). Autor ocenia nie tylko jak się kształtują zmiany przestrzenne i ilościowe w czasie,
ale analizuje również jakie czynniki powodują zachodzące zmiany oraz określa potencjał
produkcyjny nowych zalesień, jako miernika ich przyszłego gospodarczego znaczenia.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że Doktorant zajął się problemem zalesień w skali całego
kraju na bazie bogatego zbioru informacji.
Zebrany materiał jest nie tylko doskonałym źródłem informacji o zmianach ilościowych
i strukturalnych lasów w poszczególnych regionach Polski, ale może być również podstawą
do kolejnej weryfikacji KPZL. Autor stwierdził, że najintensywniej zalesiano grunty
w gminach o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz o niskim udziale
pozarolniczych źródeł utrzymania. Jeden z wniosków o tym, że „przyrost powierzchni leśnej
gmin następował w słabej korelacji do potrzeb zalesieniowych oraz lesistości gmin, ale (...)
wynikał z indywidualnej decyzji właścicieli gruntów, podyktowanej względami

ekonomicznymi” jest istotnym wynikiem mającym wpływ na dalsze decyzje w zakresie
kształtowania i zwiększania lesistości w Polsce.

Struktura i formalna ocena rozprawy

Struktura przedłożonej do recenzji rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Sławomira
Siomy odpowiada zasadom konstrukcji tego typu opracowań naukowych, za wyjątkiem braku
wyodrębnionej części dotyczącej celu pracy. Rozprawa liczy 156 stron tekstu, 68 rycin
(wykresów i map) i 33 tabele. Rozprawa składa się z 8 rozdziałów, z czego Wstęp - 1,3%,
„Przegląd literatury” - 21,8%, Materiał badawczy i metodyka badań 14,1%, Wyniki badań
- 45,5% (łącznie z rycinami i tabelami), Dyskusja wyników - 32%, Podsumowanie wyników
i wnioski - 2,6%, Podziękowania - 0,6%, Literatura - 8,3% i inne strony (strona tytułowa,
streszczenie, słowa kluczowe i spis treści) — 2,6%. W pracy nie zamieszczono załączników.
Wszystkie ryciny i tabele zamieszczono w tekście rozprawy.
We „Wstępie” wykazano uwarunkowania wzrostu lesistości kraju po zmianach
ustrojowych skutkujących nową ustawą o lasach (1991 rok) oraz powstaniem w 1993 roku
Krajowego Programu Zwiększania Lesistości. Podano założenia i cele „Polityki leśnej
państwa” z 1997 roku. Wskazano na potrzebę realizacji niniejszej rozprawy i przyjęte
założenia metodyczne. Wskazano na zakres opracowania i analiz.
Rozdział „Historyczne oraz współczesne uwarunkowania zmian lesistości Polski” pełni
rolę przeglądu literatury i dzieli się na 6 podrozdziałów. W podrozdziale l. omówiono
uwarunkowania historyczne zmian lesistości od „zarania dziejów” do czasów współczesnych,
odnosząc się jednocześnie do przyczyn ciągłego zmniejszania powierzchni leśnej kraju.
Wskazano na okres po II wojnie światowej, jako na czas znacznego wzrostu lesistości
poprzez zalesianie marginalnych gruntów rolnych. Wskazano na strukturę własności i jej
przyczyny oraz problemy definiowania lasów i klasyfikacji gruntów w ewidencji gruntów.
Jest to szczególnie istotne przy wszelkiego rodzaju porównaniach danych pomiędzy krajami.
Podrozdział 2. to omówienie mechanizmów finansowania zalesień gruntów rolnych po
wejściu Polski do Unii Europejskiej. Wskazano na mechanizmy finansowania zalesień,
szczególnie w ramach PROW oraz zasady płatności i kontroli realizacji zalesienia.
W podrozdziale 3. omówiono zalesienia w świetle obecnych potrzeb i zmian
środowiskowych. Wskazano na wylesienia trwające w wielu rejonach świata i na ogólny
ujemny bilans lesistości. Opisano ważną rolę lasów w kształtowaniu klimatu oraz ich rolę
w bilansie wodnym i kształtowaniu stosunków wodnych. Podkreślono pozytywne
uwarunkowania przyrodnicze i ekologiczne zalesień, szczególnie na terenach o niskiej
lesistości i zdegradowanych. Wykazano ważną rolę planowania przestrzennego
we wskazywaniu terenów do zalesienia z uwzględnieniem poprawy jakości życia obywateli
oraz ich dochodów. W podrozdziale 4. przedstawiono zagospodarowanie gruntów w aspekcie
przemian społeczno-gospodarczych, wskazując na przekształcenia w obszarze rolnictwa
i ważną rolę wzrostu lesistości. Wskazano na dodatkowe, pozaprodukcyjne znaczenia lasów,
jednocześnie uwypuklając odłożone w czasie uzyskiwanie efektów ekonomicznych.
W podrozdziale 5. przedstawiono problematykę leśną w świetle współczesnych badań.
Według recenzenta ta część jest zbyt rozbudowana i nie wnosi zbyt wiele w przedstawioną
w rozprawie problematykę analizy zmian lesistości kraju. Podrozdział 6. wnosi pewne
elementy do przyjętych założeń metodycznych i uzasadnia podjęcie analiz w zakresie oceny
wzrostu sumarycznej produkcji drewna (biomasy) oraz akumulacji węgla.
W rozdziale Materiał badawczy i metodyka badań przedstawiono zebrane materiały,
metody i sposoby przetworzenia i przedstawienia danych oraz żródła zebranych danych.
Wyjaśniono dlaczego podstawową jednostką badawczą jest gmina i jakie przyjęto cechy
i informacje do analiz. Oprócz założeń ogólnych przedstawiono metodykę oceny zmian
lesistości oraz struktury własnościowej lasów Polski, oceny zmian lesistości na tle preferencji
—

zalesieniowych gmin, oceny zmian lesistości gmin na tle warunków społecznogospodarczych, a także na tle warunków środowiskowych. Ważnym elementem jest również
metodyka określania potencjału produkcyjnego oraz przyrostu powierzchni leśnej Polski
w latach 2004-2013, a także metodyka określania spodziewanej wielkości akumulowanego
węgla wynikająca ztego przyrostu. Założenia metodyczne są mocno rozbudowane i zawierają
wiele szczegółów. Niestety jednak, szczególnie w przypadku wskazywania na autorów
zastosowanych metod i prowadzonych przez nich badań, Autor traktuje ten rozdział jako
przegląd literatury. Powoduje to trudniejsze zrozumienie przyjętego toku założeń
metodycznych.
Rozdział Wyniki badań przedstawia uzyskane wyniki badań. W podrozdziale 4.1.
wykazano, że przyrost powierzchni leśnej nastąpił na terenie całego kraju, przy czym
największy wzrost powierzchni leśnej wystąpił w województwie mazowieckim,
podkarpackim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i podlaskim. Na podstawie uzyskanych
danych stwierdzono, że największy przyrost powierzchni leśnej na gruntach prywatnych
wystąpił w województwach warmińsko-mazurskim, podkarpackim, mazowieckim, łódzkim
i świętokrzyskim. Stwierdzono, że z punktu widzenia struktury własnościowej największy
przyrost dotyczył lasów prywatnych. W podrozdziale 4.2. wykazano, że przestrzenny rozkład
zalesień PROW 2004-2013 wskazuje, iż zalesienia te są niezależne od potrzeb zalesieniowych
gmin, określonych wskaźnikiem preferencji zalesieniowych. W podrozdziale 4.3. wykazano,
że największy wzrost zalesień obserwowany jest na obszarach słabo rozwiniętych pod
względem warunków społeczno-gospodarczych. Z kolei w podrozdziale 4.4. wykazano,
że zalesienia nie koncentrowały się na obszarach gmin o niskiej lesistości, a więc tam, gdzie
zgodnie z KPZL oczekiwano intensywniejszych zalesień. W podrozdziale 4.5. przedstawiono
wyniki dotyczące przestrzennej i ilościowej charakterystyki zalesień w ramach PROW
w latach 2004-2013 z uwzględnieniem poziomu gmin, analizę zalesień na tle warunków
geomorfologicznych, geologicznych oraz glebowo-siedliskowych. Uzyskano wyniki
dotyczące sąsiedztwa zalesień z drzewostanami Lasów Państwowych nie potwierdzające
istotnej zależności. Podrozdział 4.6. zawiera wyniki dotyczące potencjału produkcyjnego
wynikającego z przyrostu powierzchni leśnej Polski. Wykorzystując modele potencjalnej
produkcyjności siedlisk Polski uzyskano wynik dotyczący sumarycznej produkcji drewna na
nowych obszarach na poziomie 39 mln m3 w perspektywie 2100 roku. Podrozdział 4.7.
przedstawia wyniki dotyczące potencjału akumulacji węgla wynikające z przyrostu
powierzchni lasów Polski. Stwierdzono, że całkowita wielkość akumulowanego drewna
w perspektywie 2100 roku wyniesie 34,3 mln ton.
W rozdziale Dyskusja wyników autor odnosząc się do zakładanych w KPZL
wielkościach zalesień i ich lokalizacji wskazuje na mniejszy niż zakładano poziom zalesień
i inną niż oczekiwano dystrybucję przestrzenną. Wskazuje na przyczyny różnic, odnosząc się
do zmiany sytuacji społeczno-gospodarczych i spostrzeżeń innych badaczy. Wskazuje
na występujący proces lokalnego ubywania lasów zarówno państwowych (drogi, autostrady),
jak i prywatnych (szczególnie w terenach zurbanizowanych). Ważnym elementem dyskusji
jest wskazanie dużej rozbieżności pomiędzy danymi GUS, ewidencji gruntów
a rzeczywistością w lasach prywatnych. Autor odnosi się do przyjętych założeń finansowania
zalesień proponując ich weryfikację poprzez większe wsparcie dla gmin o najwyższym
wskaźniku potrzeb zalesieniowych. Ten element dyskusji wymaga podkreślenia, ponieważ
może mieć duże znaczenie dla weryfikacji założeń finansowania zalesień w ramach PROW
oraz zmian w KPZL.
W rozdziale Podsumowanie wyników i wnioski przedstawiono 15 wniosków
podsumowujących uzyskane wyniki. Częściowo mają one charakter aplikacyjny. Wnioski
wynikają z zakresu przeprowadzonych badań i dowodzą zrealizowaniu założonych celów
badawczych.

Uwagi redakcyjne
Podczas czytania pracy nasunęły się recenzentowi uwagi natury ogólnej i szczegółowej
(przedstawione poniżej), których uwzględnienie, w przypadku przygotowywania pracy
do druku, pozwoli podnieść jej jakość.
Przede wszystkim w pracy brakuje według recenzenta wydzielonego rozdziału
dotyczącego celu pracy (głównego i szczegółowych) oraz przyjętych hipotez roboczych.
Informacja 0 celu pracy znajduje się głównie w streszczeniu i w różnych częściach materiału
badawczego i metodyki badań. Utrudnia to właściwą ocenę dyskusji wyników,
podsumowania i wniosków.
Ryciny i tabele są ponumerowane według pewnego schematu zgodnego z numerami
rozdziałów, co spowodowało, że zdarzają się powtórzenia ich numeracji. Utrudnia to
znalezienie właściwego odniesienia. Brakuje również spisu rycin i tabel, co przy przyjętej
niejednorodnej numeracji utrudnia czytanie pracy i odnoszenie się do cytowanych danych.
Podziękowania (rozdział 7 — str. 143) nie powinny być rozdziałem pracy tylko
dodatkową stroną na początku lub końcu pracy.
W spisie literatury brakuje numeracji poszczególnych pozycji. W przypadku kilku
pozycji literatury nie podano oprócz nazwiska głównego pozostałych autorów, tylko podano
informację „i in.” — i inni, co jest przyjęte w przywołaniach a nie w spisie literatury,
szczegółowym z zasady. Pojedyncze przypadki znajdują się na stronach — 145, 148, 152, 153,
154 i 156.

Na stronie 148 w spisie literatury podano dwie prace Jabłońskiego M. z 2015 roku — nie
wiadomo, która jest cytowana.
Na stronie 151 w spisie literatury podano dwie prace Płotkowskiego L. z 2008 roku —
nie wiadomo, która jest cytowana.
Recenzent policzył ilość zamieszczonych publikacji ze względu na brak numeracji
i stwierdził 173 zamieszczone pozycje. W wyniku analizy cytowanych pozycji w tekście
rozprawy stwierdzono, że w przypadku 69 cytowań nie zamieszczono ich w spisie literatury.
Zaleca się przed oddaniem do druku uzupełnienie tych pozycji.
Poza wskazanymi usterkami, rozprawa zawiera również błędy o charakterze
technicznym i edytorskim. lch szczegółowe wskazania znajdują się w otrzymanej do recenzji
dysertacji i zostaną przekazane Autorowi w celu poprawy przed oddaniem do druku.
Wskazane przez recenzenta uwagi, sugestie i niedociągnięcia nie obniżają wartości
merytorycznej pracy, którą oceniam bardzo wysoko. Na szczególne podkreślenie zasługuje
ogrom pracy własnej doktoranta ze względu na olbrzymią ilość zebranych i przetWorzonych
informacji statystycznych i przestrzennych. Doktorant wykazał się dużą wiedzą w zakresie
problematyki zalesiania gruntów prywatnych. Jest to szczególnie widoczne w przeglądzie
literatury i metodyce, ale również w wynikach, dyskusji i wnioskach. Swobodnie porusza się
w niełatwych zagadnieniach finansowania zalesień, zmienności wyników w skali kraju
i skutków ekonomicznych procesu zalesiania w Polsce. Wiedza ta jest bardzo szeroka i stąd
być może zastosowano wiele szczegółowych analiz, które mogłyby stać się oddzielnymi
rozprawami. Autor potrafił wykorzystać nowoczesne narzędzia do analiz przestrzennych,
a także do oceny zmian lesistości na tle warunków społeczno-gospodarczych.
Przyjęte założenia metodyczne, sposób pozyskania danych oraz ich przetworzenia
i opracowania, analiza i dyskusja wskazują na dobry warsztat naukowy Doktoranta i jego
zdolność do samodzielnego prowadzenia badań.

Stwierdzam, że rozprawa doktorska Pana mgr inż. Sławomira Siomy spełnia
wymogi określone w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017, poz. 1789),

co upoważnia mnie do przedłożenia Radzie Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego

im. H. Kołłątaja w Krakowie wniosku o przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do jej

publicznej obrony.

Wnioskuję jednocześnie oceniając bardzo duży wkład pracy Doktoranta oraz osiągnięte
wyniki 0 wyróżnienie rozprawy doktorskiej.
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