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1. Dane personalne 

Bernard Okoński 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

20.12.1994r. 

Tytuł zawodowy magistra inżyniera leśnictwa. 
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Leśny. 
Tytuł  pracy  magisterskiej:  „Waloryzacja  rekreacyjna  lasów  komunalnych 
miasta Poznania dla potrzeb urządzania lasu” 
Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Bohdan Ważyński 

8.12.2004r. 

Stopień naukowy doktora. Dziedzina: nauki leśne. Dyscyplina: Leśnictwo. 
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Leśny. 
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Aktualny stan stosunków wodnych w Puszczy 
Zielonka i kierunki przewidywanych zmian” 
Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Antoni T. Miler 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

od  15.02.1996r. 
do 31.09.2005r. 

Mianowanie  na  stanowisko  asystenta  w  Katedrze  Inżynierii  Leśnej  na 
Wydziale  Leśnym  Akademii  Rolniczej  im.  Augusta  Cieszkowskiego  w 
Poznaniu. 

od 1.10.2005 
Mianowanie  na  stanowisko  adiunkta  w  Katedrze  Inżynierii  Leśnej  na 
Wydziale  Leśnym  Akademii  Rolniczej  im.  Augusta  Cieszkowskiego  w 
Poznaniu (od 2008 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). 
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4. Wskazanie osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dn. 14 

marca  2003r.  o  stopniach  naukowych  i  tytule  naukowym  oraz  o  stopniach  i 

tytule w zakresie sztuki 

Osiągnięciem  naukowym  wynikającym  z  art.  16  ust.  2  ustawy  z  dn.  14  marca  2003r.  o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 
65, poz. 595 ze zm.) jest rozprawa naukowa, której tytuł wskazano w rozdziale 4.1. 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

Hydroklimatyczne uwarunkowania przyrostów promieniowych dębu szypułkowego w lasach 
dolin rzecznych. 

4.2. Autor, tytuł, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzent wydawniczy 

Okoński,  B.  (2019).  Hydroklimatyczne  uwarunkowania  przyrostów  promieniowych  dębu 
szypułkowego w lasach dolin rzecznych. Poznań: Wyd. UP. 

Recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Edward Pierzgalski 

 

4.3. Cel badań, wprowadzenie, zarys metodyki 

4.3.1.  Cel badań 

Sformułowano następujące cele badawcze: 

1. Identyfikacja  hipotetycznej  strefowości  doliny  rzecznej  w  zakresie  reakcji 

przyrostowych  dębu  szypułkowego  na  czynniki  hydroklimatyczne,  związane  z 

wykorzystaniem różnych form dostępnej wody, 

2. Ocena  zasięgu  przestrzennego  oddziaływania  rzeki  na  przyrosty  promieniowe  dębu 

szypułkowego w dolinie rzecznej, 

3. Ocena hipotetycznej  strefowości  reakcji przyrostowych dębu szypułkowego w dolinie 

rzecznej w zakresie podatności na susze, 

4. Ocena  różnic  i  podobieństw  między  doliną  rzeczną  i  wysoczyzną  w  reakcjach 

przyrostowych na czynniki hydroklimatyczne, 

5. Ocena możliwości indykowania stanu i przemian ekosystemów leśnych dolin rzecznych 

na  podstawie  zależności  między  parametrami  hydroklimatycznymi  i  przyrostami 

promieniowymi dębu szypułkowego w dolinie rzecznej. 

4.3.2.  Wprowadzenie, omówienie celu badań i zarys metodyki 

Znaczenie wody  jako  istotnego czynnika ekologicznego niezbędnego do  tworzenia biomasy 
(Czarnowski,  1989; Kozlowski,  Pallardy, 1997)  i  formowania  się przyrostów promieniowych 
drzewa  nie  budzi  wątpliwości  (Cook,  1987;  Fritts,  2001).  Jednak  oddziaływanie  warunków 
mikrosiedliskowych na strategię wykorzystania wody przez drzewa w  relacji do  zmienności 
czasowej  i przestrzennej dostępności  różnych  form wody nie  zostało  jeszcze wystarczająco 
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rozpoznane  (Schweingruber,  1996;  Pallardy,  2008;  Falińska,  2012).  Problematyka 
wykorzystania  wody  przez  drzewa  jest  istotna  zarówno  ze  względów  przyrodniczych  jak  i 
gospodarczych zwłaszcza w kontekście zagrożeń drzew  i drzewostanów związanych z  suszą 
(Siwecki i Ufnalski, 1998; Thomas i in., 2002; Thomas, 2008; Stahl i in., 2010; Andersson i in., 
2011; Schneider i  in., 2011; Arendt i  in., 2013; Singer i  in., 2013; Bauwe i in., 2015; Brown i 
in., 2016; Mikac i in., 2018). 

Szczególny  przypadek  uwarunkowanego  hydrologicznie  układu  warunków 
mikrosiedliskowych występuje w rozległych dolinach rzek, w których wykształcone są terasy 
w dnie doliny (Richards, 1982; Junk i  in., 1989; Schnitzler, 1997; Bridge, 2003; Tockner i in., 
2000;  Tockner,  Stanford,  2002;  Danielewicz  2008;  Osterkamp,  Hupp,  2010,  Douda  i  in., 
2016).  Dąb  szypułkowy  jest  gatunkiem,  który  występuje  na  siedliskach  wysoczyznowych  i 
siedliskach dolin rzecznych w Europie (Bohn  i  in., 2000; Boratyński  i  in., 2006; Danielewicz, 
Pawlaczyk, 2006; Matuszkiewicz, 2008; Barbati  i  in., 2014; Eaton, 2016; Douda  i  in., 2016). 
Gatunek  ten  może  wykorzystywać  do  przyrastania  różne  źródła  dostępnej  wody  (Ważny, 
2006).  Na  wysoczyznach  dostępność  wody  dla  drzew  wynika  z  lokalnych  warunków 
klimatycznych, głownie opadów decydujących o przychodach wody i parowania terenowego 
kształtującego  rozchodowanie wody  (Modrzyński  i  in.,  2006).  Z  kolei w dolinach  rzecznych 
dodatkowo  istotnym  czynnikiem  sprawczym  decydującym  o  dostępności  wody  jest  reżim 
rzeczny  powiązany  z  warunkami  klimatycznymi  panującymi  w  zlewni  (Danielewicz,  2008; 
Tröltzsch i in. 2009; Brkić i in., 2016). 

Reżim  rzeczny  to  szereg  zjawisk  hydrologicznych  dotyczących  rzeki,  które w  różny  sposób 
oddziałują na ekosystemy dolin rzecznych (Dynowska, 1971; Haines i in., 1988; Beaven, 1989; 
Zwoliński, 1992; Bridge, 2003; Gordon i in., 2004; Bartnik, Jokiel, 2012; Major, 2012). Istotne 
znaczenie ekologiczne ma stabilność, dynamika i rozkład w czasie charakterystyk i epizodów 
występowania zjawisk hydrologicznych w rzece (Arnell, 1994; Kaczmarek, 2003; Hannah i in., 
2006; Stahl  i  in., 2010; Kingston i  in., 2011; Schneider i  in., 2013; Wrzesiński, Paluszkiewicz, 
2011;  Wrzesiński,  2013;  Piniewski,  2017).  Rzeka  może  oddziaływać  na  drzewostany 
bezpośrednio  poprzez  okresowe  zalewy  powierzchniowe  o  charakterze  zdarzeń  o  różnej 
częstości.  W  rozległych  dolinach  nizinnych  rzeka  oddziałuje  pośrednio  przez  związki 
hydrauliczne  wód  rzecznych  z  wodą  gruntową  w  dolinie.  To  oddziaływanie  jest  stałe  za 
wyłączeniem  okresów  głębokich  susz  hydrologicznych  (Richards,  1982;  Schnitzler,  1999; 
Tockner  i  in.,  2000; Osterkamp, Hupp,  2010,  Brkić  i  in.,  2016).  Stąd woda  gruntowa może 
mieć  znacznie  większy  udział  w  procesie  ewapotranspiracji  (ponad  70%)  niż  woda 
pochodząca  z  lokalnych  opadów  na  obszarach  leśnych  aluwiów  dużych  dolin  rzecznych. 
Udział ten szczególnie wzrasta w okresach susz meteorologicznych. Na terasach zalewowych 
udział  wody  pochodzącej  z  lokalnych  opadów  w  transpiracji  drzew  jest  mały,  zaś  woda 
gruntowa może stanowić 80% (Čermak i Prax, 2001, 2009). 

Wpływ rzeki na komponenty ekosystemów w dolinie wiąże się z obecnością hydrologicznego 
gradientu ekologicznego  i maleje wraz  z wyniesieniem  terenu. Gradientowe oddziaływanie 
rzeki  w  dolinach  było  najczęściej  wykorzystywane  do  objaśniania  zagadnień  dotyczących 
rozkładu  flory  i  roślinności  (Schnitzler,  1997;  Sagers,  Lyon,  1997;  Rosales  i  in.,  2001; 
Danielewicz,  2008;  Klimo  i  Hager,  2001;  Douda,  2010;  Gurnell  i  in.,  2016).  Podejście 
uwzględniające  hydrologiczny  gradient  ekologiczny  w  dolinie  rzecznej  i  wiele  pozycji  w 
transekcie  o  różnym  natężeniu  czynnika  gradientowego  na  terasie  zalewowej,  terasach 
nadzalewowych  nie  było  dotychczas  wykorzystywane  w  badaniach  dendroekologicznych 
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dotyczących  relacji  między  czynnikami  hydroklimatycznymi  i  parametrami  przyrostów 
rocznych  gatunków  drzew  europejskich.  Badania  dotyczące  dębu  szypułkowego  zwykle 
obejmowały  dwie  kategorie  stanowisk  to  jest  stanowiska  na  terasie  zalewowej  doliny 
rzecznej i stanowiska porównawcze położone na wysoczyźnie (Tumajer, Treml, 2016; Mikac i 
in., 2018). 

Zmienność  czasowa  warunków  hydrometeorologicznych  oddziałujących  na  lasy  dolin 
rzecznych wpływa na okresowy nadmiar, ale również na ograniczoną dostępność wody  lub 
nawet  skrajny niedobór w  innych okresach  (Arnell, 1999; Parolin  i  in., 2004; Kingston  i  in., 
2011;  Kingston  i  in.,  2015;  Tumajer  i  Treml,  2016; Mikac  i  in.,  2018).  Silne  susze  glebowe 
stanowiące  okresy  stresu  dla  drzew  mogą  występować  nie  tylko  na  obszarach  bardziej 
wyniesionych, ale również w dolinach rzecznych na terasach zalewowych (Singer i in., 2013; 
Mikac i in., 2018). 

Dla potrzeb ochrony lasów dolinnych oraz prowadzenia gospodarki leśnej istotne wydaje się 
dobre  rozpoznanie  wpływu  reżimów  hydroklimatycznych  na  wzrost  głównych  gatunków 
drzew  naturalnych  dla  lasów  dolinnych.  Ujęcie  obiegu  wody  w  rozumieniu  reżimu 
hydroklimatycznego  jest w odniesieniu do badań ekosystemów dolin rzecznych szczególnie 
zasadne,  ponieważ  o  dostępności  wody  dla  środowiska  decyduje  tu  przebieg  procesów 
klimatycznych występujących  lokalnie  oraz w  zlewni  rzecznej  w  powiązaniu  z  przebiegiem 
procesów  hydrologicznych.  Najbardziej  istotne  elementy  reżimu  rzecznego  mogące 
kształtować dostępność wody dla drzew i przekładać się na przebieg przyrostów radialnych 
stanowią  rozkład,  czas  trwania  i  regularność w  układzie  rocznym  i  wieloletnim wysokich  i 
niskich  stanów  wody  oraz  przepływów.  Zatem  zasadne  jest  przypuszczenie,  że  zmienna 
przestrzennie  i  czasowo  siła  oddziaływania  rzeki może  różnicować  rytm  przyrostowy  dębu 
szypułkowego  w  dolinie  rzecznej  przez  modulowanie  wykorzystania  dostępnej  wody.  Cel 
pracy  stanowiło  uzyskanie  odpowiedzi  na  następujące  pytania  badawcze  wynikające  z 
powyższej hipotezy: 

1. Czy  i  w  jaki  sposób  manifestuje  się  strefowość  dna  doliny  rzecznej  w  zakresie 

wykorzystania przez drzewa różnych form dostępnej do przyrostów wody? 

2. Jaki  jest  zasięg  przestrzenny  oddziaływania  rzeki  na  przyrosty  promieniowe  dębu 

szypułkowego w dolinie? 

3. Czy  ewentualna  strefowość  reakcji  przyrostowych  dębu  szypułkowego  na  czynniki 

hydroklimatyczne występująca w dolinie dotyczy podatności na susze? 

4. Czy i w jaki sposób różni się rytm przyrastania drzew w dolinie oraz na wysoczyźnie ze 

względu na wykorzystanie form dostępnej wody i podatność na susze? 

5. Czy zależności między parametrami hydroklimatycznymi i przyrostami promieniowymi 

mogą stanowić indykator stanu i przemian ekosystemów leśnych dolin rzecznych? 

Bardziej  wiążące  rezultaty  w  przypadku  oceny  wpływu  reżimów  hydrologicznych  na 
ekosystemy leśne można uzyskać, jeśli prowadzona jest ta ocena dla najlepiej zachowanych 
obszarów leśnych a także najmniej przekształconych warunków obiegu wody  i  fragmentów 
dolin  rzecznych  (Klimo  i  Hager,  2001;  Mitsch,  Gosselink,  2015;  O’Hara,  2016;  Mikac  i  in., 
2018). W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań przy zachowaniu wymienionych wyżej 
założeń. 



    7 
 

Lasy  aluwiów  rzecznych  w  Europie  i  Polsce  mają  obecnie  ok.  1  i  3%  udziału 
powierzchniowego  według  europejskiej  klasyfikacji  typów  lasu  EFTC  (Barbati  i  in.,  2014), 
choć  potencjalne  siedliska  lasów  dolinnych  z  udziałem  dębu  szypułkowego  w  Europie  to 
ponad  5%  powierzchni  kontynentu  (Bohn,  2000).  Pomimo,  że  ich  znaczenie  gospodarcze 
jedynie  lokalnie  jest  większe,  to  stanowią  istotny  komponent  środowiska  przyrodniczego 
będący przedmiotem zainteresowania zarówno leśników jak i ekologów. Warto zauważyć, że 
jedne z najbardziej okazałych  i dobrze przyrastających drzewostanów dębowych w Europie 
to drzewostany lasów rosnących w dolinach rzek m.in. dolinie Dunaju i jego dopływów Sawy i 
Drawy,  dolinie  Renu,  a  także  dolinie  Odry  i  Loary  (Klimo  i  Hager,  2001;  Cajtel,  2006; 
Danielewicz, 2008; Ass, 2012; Eaton i in., 2016). Środowiska lasów dolinnych są zwykle silnie 
antropogenicznie  przekształcone.  Prowadzenie  gospodarki  leśnej,  a  także  ochrona  i 
odtwarzanie warunków środowiska zbliżonych do naturalnych wymaga często zastosowania 
niestandardowego  podejścia  przez  leśników  (Klimo,  Hager,  2001,  Kamiński  i  in.,  2011). 
Pragnieniem  autora  niniejszej  pracy  jest  to,  aby  jej  wyniki  przyczyniły  się  do wzbogacenia 
wiedzy,  z  której  mogliby  korzystać  leśnicy  prowadzący  gospodarkę  na  obszarze  lasów 
dolinnych,  a  także planujący  działania  gospodarcze  służące ochronie ekosystemów  leśnych 
dolin rzecznych. 

W  pracy  wykorzystano  metodę  dendrochronologiczną  w  domenie  zastosowań 
dendroekologicznych  do  oceny  związków  między  parametrami  hydroklimatycznymi  oraz 
szerokością przyrostów rocznych (Schweingruber, 1996, Zielski i Krąpiec, 2004). Identyfikacja 
cech  reżimu  rzecznego  i  warunków  wodnych  występujących  w  dolinie  rzecznej  i  na 
wysoczyźnie były prowadzone z wykorzystaniem metod hydrologii w zakresie charakterystyk 
przepływu  rzecznego,  stanów  wody  gruntowej  i  rozkładu  stref  zalewu.  Wyznaczono 
stanowiska  w  drzewostanach  dębowych  dla  różnych  pozycji  względem  hydrologicznego 
gradientu  ekologicznego  na  terasie  zalewowej  i  terasie  nadzalewowej  a  także  pozycję  na 
wysoczyźnie  dla  potrzeb  uchwycenia  ewentualnych  różnic  i  podobieństw  reakcji 
przyrostowej  w  strefach  doliny  oraz  na  wysoczyźnie.  Wyznaczono  30  stanowisk  w  3 
transektach  hydrologicznych.  W  każdym  transekcie  było  5  pozycji  w  dolinie  na  terasie 
zalewowej  i  pierwszej  terasie  nadzalewowej.  Na  każdej  pozycji  były  1‐3  stanowiska 
Wyznaczono  również  1  pozycję  na  wysoczyźnie.  Każde  stanowisko  miało  oznaczenie  3 
cyfrowe  np.  121.  Przyjęto  numeracje  pozycji  w  transekcie  od  najmniej  wyniesionej  do 
najbardziej wyniesionej w dolinie  i na wysoczyźnie (1‐5)  i 6 dla stanowiska na wysoczyźnie, 
dla transektów od 1 do 3 oraz dla stanowisk na tej samej pozycji w transekcie od 1 do 3. 

Pozycje  w  transektach  dolinnych  zostały  ustalone  na  podstawie  rzędnej  terenu  oraz 
modelowania  rozkładu  stref  zalewowych  dla  epizodów  wezbraniowych.  Wykorzystano 
model  przepływu  niestacjonarnego  i  użyto  program  HEC‐RAS  4.1  do  analizy  rzędnych 
zalewów dla epizodów zalewowych (Warner i in., 2009). Pobrano po 2 próby przyrostowe na 
stanowisku  z  10  do  15  drzew.  Drzewa  na  stanowiskach  były  wybierane  losowo,  z  grupy 
spełniającej następujące warunki: zbliżona rzędna terenu drzewa; drzewa dojrzałe, panujące 
według  klasyfikacji  Krafta,  zdrowe  i  pozbawione  uszkodzeń  mechanicznych,  rosnące  w 
zwartym  drzewostanie.  Z  każdego  drzewa  pobrano  dwie  próby  przyrostowe,  które 
wypreparowano  standardowymi  metodami,  zeskanowano  i  pomierzono  szerokości 
przyrostów rocznych za pomocą programu CooRecorder i przygotowano kolekcje przyrostów 
dla  stanowisk  za  pomocą  programu CDendro  (Pilcher,  1990; Grissino‐Mayer,  2003;  Zielski, 
Krąpiec,  2004;  Speer,  2010;  CDendro,  CooRecorder,  2014).  Dokonano  weryfikacji  jakości 
poszczególnych serii przyrostów w celu korekty błędów pomiarowych za pomocą programu 
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COFECHA  (Holmes,  1983;  Grissino‐Mayer,  2001).  Obliczono  charakterystyki  statystyczne w 
celu oceny przydatności serii do analiz dendroekologicznych (Wigley i in., 1984; Cook, 1985; 
Cook i in., 1990; Fritts, 2001; Zielski, Krąpiec, 2004; Cook, Pederson, 2011; Bunn i  in., 2013; 
Buras, Wilmking, 2015). Dla stanowisk przygotowano serie czasowe przyrostów rocznych za 
wielolecie od 1901 do 2010 roku – chronologie rzeczywiste, standardowe i rezydualne, które 
stanowiły zmienne objaśniane względem parametrów hydroklimatycznych (Cook i in., 1990).  

Obszar  badań  leży  na  Niżu  Polskim  w  Wielkopolsce.  Stanowiska  dolinne  położone  są  w 
dolinnie  środkowej Warty  (kilometraż  rzeki od 333 do 340 km od ujścia,  lokalna szerokość 
doliny 6  ‐ 10km) w kompleksie  leśnym noszącym zwyczajową nazwę Lasy Czeszewskie  (52° 
07′  55  ″  N,  17°  30′  46  ″  E),  zaś  stanowiska  wysoczyznowe  na  sąsiednim  obszarze  Płyty 
Krotoszyńskiej na Wysoczyźnie Kaliskiej  (51° 56′ 27 ″ N, 17° 21′ 06 ″ E). Warta  jest  rzeką o 
całkowitej długości 808 km i powierzchni zlewni 54 529 km2, stanowiącą dopływ Odry, która 
odwadnia Nizinę Północnoeuropejską do Morza Bałtyckiego. Warta to trzecia pod względem 
długości rzeka w Polsce i jedna z większych rzek europejskich ze względu na długość koryta i 
powierzchnię  zlewni. Według klasyfikacji opracowanej dla potrzeb ochrony wód w Europie 
Warta jest klasyfikowana jako rzeka wielka (kryterium powierzchnia zlewni, najwyższa klasa 
> niż 10 tys. km2) (Ilnicki i in., 2010). Natomiast według klasyfikacji ugruntowanej w polskiej 
hydrologii  Warta  należy  do  rzek  dużych  (kryterium  długość  rzeki,  klasa  500‐2500  km)  i 
średnich  (kryterium powierzchnia,  klasa 10‐100  tys.  km2)  (Bajkiewicz‐Grabowska, Mikulski, 
2017).  Warunki przyrodnicze w dolinnym rejonie badań są typowe dla rozległych nizinnych 
dolin  rzecznych  środkowej  Europy,  gdzie  zachowany  jest  rytm  procesów  ekologicznych 
modulowanych  przez  naturalny  reżim  rzeczny.  Drzewostany  w  dolinie  Warty  na  obszarze 
Lasów  Czeszewskich  to  starodrzewie  dębowo‐jesionowe  w  wieku  od  110  do  190  lat  z 
domieszką innych gatunków drzew: grabu, wiązu polnego i szypułkowego, lipy drobnolistnej, 
klonu polnego i pospolitego. Drzewostany na wysoczyźnie to starodrzewie dębowo grabowe 
w wieku 130‐160 lat. 

Przeprowadzono analizy dendroekologiczne z wykorzystaniem związków korelacyjnych oraz 
funkcji odpowiedzi  (Cropper, 1984; Cook, 1985; Cook  i  in., 1990; Zang, Biondi, 2013,2015). 
Celem  tych  analiz  były  określenie  siły  i  kierunku  związku  między  parametrami 
hydroklimatycznymi oraz przyrostem promieniowym dębu na poszczególnych stanowiskach. 
Zmienne  objaśniające  stanowiły  miesięczne  wartości  parametrów  hydroklimatycznych: 
opadów (P), temperatury (T), miar suszy ‐ wskaźnika surowości suszy Palmera (scPDSI) oraz 
standaryzowanego  klimatycznego  bilansu  wodnego  (SPEI),  przepływy  w  Warcie  (Q)  dla 
stanowiska  Poznań  i  Nowa  Wieś  Podgórna.  W  przypadku  miar  suszy  oraz  opadów 
wykorzystano wartości  lokalne jak i wartości zagregowane dla zlewni. Przepływy rzeczne to 
dane pozyskane z sieci pomiarowej IMGW‐PIB, pozostałe dane pozyskano z baz parametrów 
klimatycznych przygotowanych w siatce wysokiej  rozdzielczości CRU TS 4.01  (T, P),  sc‐PDSI 
Global (scPDSI), SPEIbase v.2.5.3 (SPEI) (Vicente‐Serrano i in., 2010; Harris i in. 2014; Vicente‐
Serrano,  Beguería,  2016;  Osborn  i  in.  2017).  Wartości  miesięczne  parametrów 
hydroklimatycznych  stanowiących  zmienne  objaśniające  obejmowały miesiące  od  kwietnia 
do września  roku poprzedzającego oraz  roku  formowania się przyrostu rocznego drzew. W 
pracy  wykorzystano  analizę  skupień  w  celu  określenia  powiązań  między  stanowiskami  w 
różnych  częściach  doliny  i  na  wysoczyźnie.  Podobieństwa  reakcji  przyrostowych  między 
stanowiskami były identyfikowane na podstawie metody grupowań. Cechy wykorzystane do 
grupowań  stanowiły  wartości  współczynników  dla  związków  korelacyjnych  i  związków  na 
podstawie funkcji odpowiedzi między czynnikami hydroklimatycznymi oraz szerokością słoja 
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rocznego.  Zastosowano  metodę  z  odległością  euklidesową  jako  miarą  odległości 
aglomeracyjnej  i  sposobem  pełnego  powiązania  dla  wartości  współczynników  korelacji  i 
funkcji odpowiedzi. 

4.4. Wyniki stanowiące podstawę osiągnięcia 

Ogólnie  związki między elementami hydroklimatycznymi  związanymi  z przychodami wody  i 
miarami suszy a przyrostami dębu szypułkowego na stanowiskach bardziej wyniesionych w 
dnie doliny oraz na wysoczyźnie stanowią na ogół związki pozytywne, relatywnie silne, to jest 
im  większe  wartości  czynników  hydroklimatycznych  tym  większe  są  również  wartości 
szerokości  słoja  przyrostu  rocznego.  Jednak  w  części  dna  doliny  mniej  wyniesionej  taki 
charakter relacji między czynnikami hydroklimatycznymi i przyrostami nie występuje. 

W dolinie rzecznej zidentyfikowano strefowość reakcji przyrostowych dębu szypułkowego na 
czynniki  hydroklimatyczne  decydujące  o  przyrastaniu  drzew.  Zaznaczają  się  dwie  strefy. 
Pierwsza  strefa  obejmuje  stanowiska  mniej  wyniesione  położone  na  terasie  zalewowej 
(stanowiska  z  pozycji  1,  2  w  transekcie  oraz  część  stanowisk  z  pozycji  3  w  ekologicznym 
transekcie hydrologicznym). Druga strefa obejmuje bardziej wyniesione stanowiska położone 
na terasie zalewowej i nadzalewowej (część stanowisk z pozycji 3 i stanowiska z pozycji 4 i 5 
w  ekologicznym  transekcie  hydrologicznym).  Reakcja  przyrostowa  dębu  szypułkowego  na 
czynniki  hydroklimatyczne  na  obszarach  doliny  mniej  wyniesionych  jest  słabsza  niż  na 
obszarach bardziej wyniesionych. Ten charakter zależności dotyczy wszystkich analizowanych 
zmiennych hydroklimatycznych. Występuje w przypadku zmiennych klimatycznych lokalnych 
i zmiennych w zlewni, a także przepływów rzecznych. Granica między strefami ma charakter 
nieostry, ponieważ stanowiska z pozycji 3 w transekcie cechuje przejściowość ‐ część należy 
do grupy pierwszej a część do grupy drugiej. 

Stanowiska należące do grupy pierwszej leżą w odległości od 120 do 1500 m od normalnego 
położenia linii brzegowej w Warcie. Zmienność tej odległości wynika z mozaikowego układu 
form  i wyniesienia powierzchni  terenu w dolinie rzecznej  i  zapewne w  innych fragmentach 
dolin  jest  indywidualną  cechą  zależną  od  warunków  hydrogeologicznych  pierwszego 
poziomu wodonośnego oraz ukształtowania powierzchni dna doliny. Pas przejściowy między 
oboma  strefami  w  rozpatrywanym  fragmencie  doliny  Warty  wyniesiony  jest  około  3  m  z 
odchyłką  około  0,2m  nad  rzędną  normalną  lustra  wody  w  rzece.  Warto  zaznaczyć,  że 
krawędź pierwszej terasy nadzalewowej (zasięg strefy zalewowej) wyniesiona jest około 2m 
wyżej.  Podsumowując  można  powiedzieć,  ze  elementy  hydroklimatyczne  nie  stanowią 
ograniczającego  czynnika  środowiskowego  dla  przyrostów  na  stanowiskach  mniej 
wyniesionych, natomiast na stanowiskach bardziej wyniesionych w dolinie i na wysoczyźnie 
są  środowiskowym  czynnikiem  ograniczającym.  Zatem można  uogólnić,  że  dostępność  do 
wody nie  limituje przyrastania dębu  szypułkowego na grubość w mniej wyniesionej  strefie 
dna doliny rzecznej. 

Przepływy  wody  w  rzece  są  czynnikiem  hydroklimatycznym,  którego  oddziaływanie  na 
przyrosty  promieniowe  dębu  szypułkowego  w  dnie  doliny  wymaga  dodatkowego 
komentarza. Przepływ wody w  rzece ogólnie może być uznawany  za  czynnik uzupełniający 
lub  zastępujący  opady  tylko  na  stanowiskach  bardziej  wyniesionych  w  dnie  doliny,  dla 
których  występują  relatywnie  silne  związki  pozytywne  między  przepływem  i  przyrostem 
promieniowym  dębu  szypułkowego.  Jednak  na  stanowiskach  mniej  wyniesionych  związki 
pozytywne między przepływem i przyrostem są na ogół nikłe, a dla miesięcy późnej wiosny i 
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wczesnego lata (maj, czerwiec) szczególnie roku poprzedzającego formowanie się przyrostu 
występują relatywnie słabe związki negatywne. Stąd wysokie przepływy w okresie przełomu 
wiosny  i  lata dla dębu rosnącego na stanowiskach mniej wyniesionych w dnie doliny mogą 
ograniczać  przyrastanie  dębu  na  grubość.  To  zróżnicowanie  oddziaływania  czynnika 
środowiskowego  w  dolinie  rzecznej,  dotychczas  w  badaniach  nad  relacjami  czynniki 
hydroklimatyczne‐struktury  przyrostów  drewna  dębu  szypułkowego  nie  było  dostrzegane 
zapewne  ze  względu  na  brak  szerzej  zakrojonych  analiz  z  wykorzystaniem  gradientu 
hydrologicznego  i  uwzględnieniem  warunków  mikrosiedliskowych.  Stwierdzenie,  że 
stanowisko  położone  jest  w  aluwialnej  strefie  doliny  rzecznej,  jest  niewystarczająco 
precyzyjne pod względem determinacji warunków środowiskowych kształtujących przyrosty. 
Na  aluwiach  rzecznych  występuje  bardzo  duże  zróżnicowanie  reakcji  przyrostowych  dębu 
szypułkowego  –  występują  dwie  strefy,  różniące  się  istotnie  czułością  oddziaływania 
czynników hydroklimatycznych na przyrosty promieniowe, co wykazano w efekcie realizacji 
niniejszego projektu badawczego. 

Reakcje  przyrostowe  drzew  na  czynniki  klimatyczne  na  stanowiskach  wysoczyznowych  są 
podobne  do  reakcji  drzew  rosnących  w  dolinie  na  stanowiskach  bardziej  wyniesionych. 
Związki  między  czynnikami  hydroklimatycznymi  a  przyrostami  promieniowymi  są  znacznie 
silniejsze  na  stanowiskach  wysoczyznowych  oraz  bardziej  wyniesionych  w  dolinie  niż  na 
stanowiskach dolinnych mniej wyniesionych. Zależność ta jest w sposób szczególny widoczna 
w  przypadku miar  suszy  zarówno  lokalnych  jak  i  występujących  w  zlewni  (współczynnik  r 
często większy niż 0,4). Stąd granica między oboma strefami w dolinie rozgranicza obszary o 
różnej podatności na suszę. 

Zatem rytm przyrastania dębów szypułkowych na wysoczyźnie ze względu na oddziaływanie 
czynników  hydroklimatycznych  jest  bardzo  podobny  do  rytmu  przyrastania  dębu 
szypułkowego  rosnącego na bardziej wyniesionym obszarze dna doliny  rzecznej  i  znacząco 
różni  się  od  rytmu  przyrastania  dębów  ze  strefy  doliny  mniej  wyniesionej,  które  z  reguły 
położona jest bliżej koryta rzeki. 

4.5. Możliwość wykorzystania wyników 

Zidentyfikowano dwie strefy, które zasadniczo różnicuje siła związków między parametrami 
hydroklimatycznymi oraz szerokością przyrostów rocznych słoja dębu szypułkowego. Jedna z 
tych stref obejmuje część dna doliny mniej wyniesioną ponad rzędną normalną rzeki. Strefa 
ta  charakteryzuje  się  tym,  że  szerokość  rocznych  przyrostów  promieniowych  dębu 
szypułkowego słabo reaguje na czynniki hydroklimatyczne (średni współczynnik korelacji dla 
miesięcznych  wartości  parametrów  hydroklimatycznych  stanowiących  miary  suszy  oraz 
związanych  z  przychodem  wody  opady,  przepływy  i  scPDSI  r=0,05).  Stąd  czynniki 
hydroklimatyczne  nie  ograniczają  przyrostów  promieniowych  dębu  szypułkowego,  który 
rośnie w tej strefie. Druga strefa obejmuje bardziej wyniesione obszary dna doliny. Szerokość 
przyrostów  promieniowych  dębu  szypułkowego  rosnącego  w  tej  strefie  silniej  reaguje  na 
czynniki  hydroklimatyczne  w  porównaniu  ze  strefą  doliny  mniej  wyniesioną  (średni 
współczynnik  korelacji  dla  miesięcznych  wartości  parametrów  hydroklimatycznych 
stanowiących miary  suszy  oraz  związanych  z  przychodem wody  opady,  przepływy  i  scPDSI 
r=0,20).  Wykorzystanie  wyników  badań  wiąże  się  ze  zidentyfikowaną  w  dnie  doliny 
strefowością  reakcji  przyrostowych  dębu  szypułkowego  na  czynniki  hydroklimatyczne. 
Zróżnicowanie  siły  związku  dla  parametrów  hydroklimatycznych  o  charakterze  strefowości 
można wykorzystywać do oceny aktualnego stanu oraz kierunków zmian w zakresie wpływu 
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rzeki  na  ekosystemy  dolin  rzecznych.  Oddziaływanie  rzeki  dokonuje  się  pośrednio  przez 
łączność  wody  gruntowej  z  wodą  w  rzece.  Tą  drogą  dokonuje  się  przenoszenie  rytmu 
spadków  i  wznosów  lustra  wody  rzecznej  na  spadki  i  wzniosy  poziomu  wody  gruntowej 
stanowiące o dostępności wody rzecznej dla drzew w dnie doliny rzecznej. Zatem ocena ta 
dotyczy  także  ważnego  naturalnego  procesu  hydrologicznego  decydującego  o  wzroście  i 
rozwoju drzew rosnących w dolinie rzecznej. 

Ocena  aktualnego  rozkładu  oraz  dynamiki  przestrzennej  i  czasowej  stref  różniących  się 
reakcją przyrostową dębu szypułkowego na czynniki hydroklimatyczne daje wiele możliwości 
wykorzystania.  Potencjalne  możliwości  aplikacyjne  należą  do  zastosowań  z  zakresu 
gospodarki  leśnej,  ochrony  lasów  dolinnych,  oceny  skutków  ekologicznych  antropopresji 
związanej  z  zagospodarowaniem  hydrotechnicznym  rzek  i  dolin  rzecznych  oraz  oceny 
skutków ekologicznych kierunkowych zmian  reżimów hydroklimatycznych. Wiedza  ta może 
służyć  zadaniom  związanym  z  podejmowaniem  decyzji  w  zakresie  gospodarki  leśnej.  Na 
przykład może  być  wykorzystywana  do  oceny warunków wodnych  i  uwilgotnienia  siedlisk 
leśnych  występujących  w  dnie  doliny,  ustalaniu  składu  gatunkowego  drzewostanów  w 
przypadku  odnowień,  charakteryzowania  warunków  wzrostu  i  rozwój  drzew,  podatności 
drzew  na  oddziaływanie  stresu  związanego  z  suszą.  Wiedza  ta  może  być  również 
wykorzystana  do  oceny  wpływu  niekorzystnych  oddziaływań  antropogenicznych  na 
drzewostany związanych z zabudową hydrotechniczną rzek i dolin rzecznych, regulacją rzek 
m.in. budową piętrzeń i zbiorników retencyjnych przekształcających reżim rzeczny, wpływem 
erozji  dennej  związanej  m.in.  z  regulacją  przebiegu  koryt  rzecznych,  wykonywaniem 
przekopów,  skracaniem  biegu  rzek.  Wiedza  ta  może  być  również  wykorzystana  do  oceny 
efektów ekologicznych działań związanych ze stosowaniem aktywnych  form ochrony  lasów 
dolinnych  za  pomocą  systemów  sterowania  przepływem,  zasilania  wód  podziemnych 
nawiązującym  do  naturalnych  procesów  hydrologicznych  występujących  w  dolinach 
rzecznych. Wiedza  taka, może być wykorzystana  także do oceny wpływu zmian klimatu na 
reżimy  hydrologiczne  i  oceny  skutków  ekologicznych  tych  zmian,  zwłaszcza  w  kontekście 
podatności na suszę.  

Zaletą  metody  wykorzystującej  strefowość  relacji  między  elementami  hydroklimatu  oraz 
szerokością  przyrostu  rocznego  dębu  szypułkowego  w  dolinie  rzecznej  jest  możliwość 
sięgnięcia  w  przeszłość.  Możliwość  oceny  okresów  przeszłych  ogranicza  wiek  kambialny 
dębów  rosnących  w  dolinach  rzecznych  oraz  długość  serii  pomiarów 
hydrometeorologicznych.  Zatem  korzystając  z  baz  serii  parametrów  klimatycznych 
przygotowanych  w  siatce  wysokiej  rozdzielczości  na  przykład  CRU  TS  4.02  (T,  P),  sc‐PDSI 
Global (scPDSI), SPEIbase v.2.5.3 (SPEI)) można sięgnąć do początku XX wieku (1901 roku), a 
korzystając  z  najdłuższych  serii  pomiarów  instrumentalnych  w  Polsce  i  Europie  można 
sięgnąć  do  przełomu  XVIII  i  XIX  wieku  to  jest  do  okresu  przed  wykonywaniem  najsilniej 
przekształcających warunki  hydrologiczne  prac  regulacyjnych  na  dużych  i  średnich  rzekach 
Europy  i  Polski.  Dysponowanie  seriami  stanów  wody  i  przepływów  w  rzece  nie  stanowi 
warunku koniecznego do oceny strefowości w oddziaływaniu rzeki na przyrosty promieniowe 
dębu  szypułkowego.  Przepływy  mogą  być  zastąpione  przez  opady  i  miary  suszy.  Spośród 
różnych  parametrów  hydroklimatycznych  wykorzystywanych  w  pracy,  strefowość  w  dnie 
doliny najbardziej wyraziście zaznaczała się dla miar susz (scPDSI, SPEI). 

Badania prowadzono w warunkach przyrodniczych  typowych dla odcinków nizinnych dolin 
rzecznych średnich  i dużych rzek Europy. Warunki  takie występują m.in. w dorzeczu Loary, 
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Renu, Łaby, Odry, Wisły, Dunaju  i Dniepru, dla których dąb  jest naturalnym komponentem 
drzewostanów. Wyniki  niniejszych  badań  dotyczące  strefowości  reakcji  przyrostowej  dębu 
na  czynniki  hydroklimatyczne  wymagają  weryfikacji  dla  innych  lokalizacji  w  dolinach 
rzecznych. Interesujące jest również sprawdzenie występowania strefowości przyrostowej w 
przypadku innych gatunków drzew występujących w dnie dolin dużych i średnich rzek (m.in. 
gatunków  jesionów  wyniosłego  i  jesionu  wąskolistnego  występującego  w  zlewni  Dunaju  i 
Loary, wiązów pospolity  i wiązu szypułkowego). Weryfikacja taka umożliwiłaby po pierwsze 
lepsze  objaśnienie  powiazania  warunków  hydrologicznych  i  warunków  siedliskowych, 
szczególnie  tych  wynikających  z  uwarunkowań  fizycznogeograficznych  doliny  rzecznej  z 
przebiegiem  przyrostów  promieniowych  drzew,  a  po  drugie  dałaby  podstawy  do 
modelowania  relacji  reżim  hydroklimatyczny  –  przyrosty  promieniowe  drzew w  dnie  dolin 
rzecznej.  Interesujące  jest  również  sprawdzenie występowania  strefowości  przyrostowej w 
przypadku innych gatunków drzew występujących w dnie dolin dużych i średnich rzek (m.in. 
jesionu  wyniosłego  i  jesionu  wąskolistnego  występującego m.in.  w  zlewni  Dunaju  i  Loary, 
wiązów pospolity i wiązu szypułkowego) i porównanie wyników między gatunkami drzew. 
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5. Pozostałe osiągniecia naukowo‐badawcze po uzyskaniu stopnia doktora 

Poza podstawowym osiągnięciem naukowym opisanym w poprzednim punkcie autoreferatu, 
podczas  pracy  w  Uniwersytecie  Przyrodniczym  w  Poznaniu  moje  pozostałe,  osiągnięcia 
związane były z następującymi obszarami: 

1. Wpływu rodzaju i zmian pokrycia na odpływ powierzchniowy ze zlewni leśnej, 

2. Przekształcenia  warunków  obiegu  wody  na  obszarach  leśnych,  ochrona  i  restytucja 

leśnych  siedlisk  hydrogenicznych,  przebieg  stanów  retencji  i  elementów  bilansu 

wodnego na obszarach leśnych, 

3. Ocena  wpływu  reżimów  rzecznych  i  warunków  klimatycznych  na  drzewostany  z 

wykorzystaniem metody dendrochronologicznej. 

Ad. 1 Ocena wpływu rodzaju i zmian na odpływ powierzchniowy ze zlewni leśnej 

W okresie po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w 2004 roku kontynuowałem badania 
dotyczące wpływu stanów pokrycia zlewni leśnej oraz scenariuszy zmian pokrycia na odpływ 
powierzchniowy  w  niżowych  zlewniach  leśnych.  Badania  te  zmierzały  do:  (1)  lepszego 
powiązania  cech  drzewostanowych  i  siedliskowych,  jako  czynników  kształtujących  odpływ 
powierzchniowy  w  modelowaniu  hydrologicznym,  (2)  oceny  możliwości  wykorzystania 
różnych  konceptualnych  modeli  opad‐odpływ,  m.in.  modelu  TOPMODEL  w  warunkach 
niżowych  zlewni  leśnych,  (3)  możliwości  przenoszenia  wyników  modelowania  odpływu 
powierzchniowego  na  inne  zlewnie  leśne  oraz  ocenę wykorzystania modelowania  procesu 
opad‐odpływ  w  praktyce  leśnej.  Podsumowaniem  tych  prac  była  m.in.  monografia 
wymieniona w pkt. 1.2 oraz artykuł w czasopiśmie zagranicznym pkt. 2.1. (Citation index 14). 
Stwierdzono, że w zlewniach nizinnych struktura drzewostanu jest mniej  istotna niż zmiany 
stanu pokrycia zlewni związane ze zdarzeniami takimi jak wylesienia w wyniku wiatrołomów i 
wiatrowałów,  prowadzenie  zrębów  zupełnych  a  przede  wszystkim  wystąpienie 
wielkoobszarowych  pożarów,  które  upodabniają  reakcje  w  formie  odpływu 
powierzchniowego do zlewni rolniczych. Zagadnienia dotyczące modelowania procesu opad‐
opływ były głównym przedmiotem mojego zainteresowania naukowego w okresie do 2010 
roku.  W  tym  okresie  4‐krotnie  składałem  wnioski  o  przyznanie  finansowania  na  różne 
projekty  dotyczące  modelowania  procesu  opad‐odpływ  oraz  oceny  odpływu 
powierzchniowego z wykorzystaniem cech siedlisk i drzewostanów w ramach grantu MNiSW, 
niestety bezskutecznie. 
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Ad. 2. Przekształcenia warunków obiegu wody na obszarach leśnych, ochrona i restytucja 

leśnych siedlisk hydrogenicznych, przebieg stanów retencji i elementów bilansu wodnego 

na obszarach leśnych 

Woda dla środowiska  leśnego  jest czynnikiem siedliskotwórczym oraz głównym czynnikiem 
środowiskowym decydujący o przyrostach biomasy. Odpływ powierzchniowy stanowi proces 
hydrologiczny, który ma znaczenie siedliskotwórcze wyłącznie dla siedlisk łęgowych oraz jest 
czynnikiem  mniej  istotnym  dla  zapewnienia  wody  do  wzrostu  i  rozwoju  drzew  i 
drzewostanów.  Ponadto  odpływ  powierzchniowy  ma  relatywnie  niewielki  udział  jako 
składowa bilansowa w  zlewniach  leśnych  zwłaszcza  poza  obszarami  górskimi.  Stąd  odpływ 
powierzchniowy jest to proces hydrologiczny mniej  istotny dla lasów zarówno ze względów 
gospodarczych,  jaki  i  ekologicznych,  w  odróżnieniu  do  roli,  którą  niesie  dla  hydrologii 
inżynierskiej  i  ogólnej  gospodarki  wodą.  Najbardziej  znaczące  procesy  hydrologiczne 
zapewniające wodę dla wzrostu i rozwoju drzew leśnych to procesy związane z przychodem 
wody  –  głownie  opady  a  także  procesy  związane  z  rozchodowaniem  wody  w  formie 
parowania  terenowego.  Wykazano,  że  na  wielu  obszarach  niżowych  Polski  odpływ 
powierzchniowy  w  ciekach  jest  to  proces  sztuczny,  który  odbywa  się  z  w  sieci  rowów 
melioracyjnych lub silnie przekształconych naturalnych cieków. W okresie przed wykonaniem 
szeroko  zakrojonych  prac  melioracyjnych  prowadzonych  od  końca  XVIII  wieku  odpływ 
powierzchniowych  na  wielu  obszarach  leśnych  był  bardzo  ograniczony  lub  często  nie 
występował w ogóle, zaś rozchodowanie wody w lasach było dokonywane w efekcie procesu 
ewapotranspiracji  lub  infiltracji  do  gleby  a  następnie  filtracji  do  warstw  wodonośnych. 
Naturalna gęstość  sieci  cieków była na obszarze niżu Polskiego dużo mniejsza niż obecnie. 
Stąd  moje  zainteresowania  badawcze  zostały  ukierunkowane  na  zagadnienia  związane  z 
problematyką przekształceń obiegu wody na obszarach  leśnych,  identyfikacją  ich przyczyn i 
ich  skutków  ekologicznych.  Wykazano,  że  niekorzystny  efekt  środowiskowy  melioracji 
odwadniających w lesie jest silnie modulowany przez kierunkowe i cykliczne zmiany klimatu 
sprzyjające  stymulowaniu  ewapotranspiracji,  które  kształtują  bilans  wodny  obszarów 
leśnych.  Konsekwencją  zainteresowań  przemianami  antropogenicznymi  obiegu  wody  było 
również podjęcie problematyki małej retencji, której zadaniem jest przywrócenie warunków 
obiegu  wody  w  lesie  nawiązujących  do  warunków  występujących  na  obszarach  leśnych 
zanim  obieg  wody  został  silnie  przekształcony  przez  człowieka.  Głównym  celem 
środowiskowym  małej  retencji  jest  przywrócenie  warunków  wodnych,  które  sprzyjają 
naturalnym warunkom siedliskowym oraz naturalnym warunkom wzrostu  i  rozwoju drzew. 
Analizowałem  również  rozwiązania  techniczne  z  zakresu  inżynierii  wodnej  stosowane  w 
ramach szeroko pojętej małej  retencji  i aktywnych form ochrony obszarów  leśnych siedlisk 
hydrogenicznych, których zastosowanie umożliwia przywrócenie procesów hydrologicznych 
naturalnych  dla  obszarów  leśnych  lub  pożądanych  dla  lasu. W powiązaniu  z  zagadnieniem 
małej retencji zainteresowała mnie problematyka składowych bilansu wodnego na poziomie 
większych  jednostek  przestrzennych  takich  jak  kompleksy  leśne.  Intersujące  były  warunki 
przychodowania wody w formie opadów i rozchodowania w formie ewapotranspiracji, które 
ze  względu  na  potrzeby  wodne  drzewostanów  są  najistotniejsze  dla  obszarów  leśnych. 
Zainteresował  mnie  zwłaszcza  kontekst  dynamiki  i  zmienności  wieloletniej  elementów 
bilansu wodnego, które decydują o stanach retencji w różnych  jednostkach przestrzennych 
na  obszarach  leśnych.  Stany  te  mogą  być  indykowane  m.in.  przez  ocenę  stanów  retencji 
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wody  gruntowej  lub  w  przypadku  braku  pomiarów  hydrometrycznych,  szacowane  przez 
ocenę  stanów  retencji  małych  obiektów  hydrograficznych  występujących  w  kompleksach 
leśnych  takich  jak  oczka  wodne  i  inne  niewielkie  obiekty  hydrograficzne  okresowo 
utrzymujące retencję powierzchniową. 
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Ad. 3. Ocena wpływu reżimów rzecznych i warunków klimatycznych na drzewostany z 

wykorzystaniem metody dendrochronologicznej. 

Badania  umożliwiające  uchwycenie  wpływu  przebiegu  warunków  wodnych  na  dynamikę 
komponentów  ekosystemów  leśnych wymagają  z  jednej  strony  dokonywania wieloletnich, 
pomiarów  i  obserwacji  parametrów  hydroklimatycznych,  a  z  drugiej  długookresowych 
pomiarów  i  obserwacji  cech  środowiska  leśnego  takich  jak  cechy  biometryczne  drzew, 
drzewostanów  oraz  siedlisk  leśnych.  O  ile  wieloletnie  dane  uzyskiwane  z  sieci  pomiarów 
hydrometeorologicznych  dają  spore  możliwości  analityczne,  zwłaszcza,  gdy  zakres  ich 
generalizacji  jest  wystarczający  do  prowadzenia  analiz  na  poziomie  ekosystemów,  to  brak 
wieloletnich  pomiarów  i  obserwacji  cech  środowiska  leśnego  nakłada  duże  ograniczenia 
dotyczące  możliwości  badań  okresów  przeszłych.  Jest  to  o  tyle  istotne,  że  oddziaływanie 
wielu  czynników  antropogenicznych  zaburzających  naturalny  rytm  hydrologiczny 
ekosystemów miało miejsce  lub narastało w okresach przeszłych. Pomimo  tych ograniczeń 
potrzeba  sięgnięcia  w  przeszłość  i  badań  okresów  przed  pojawieniem  się  oddziaływania 
niekorzystnych  dla  stanu  leśnych  ekosystemów  dolinnych  czynników  antropogenicznych, 
takich  jak  na  przykład  melioracje  odwadniające,  regulacja  koryt  rzecznych,  budowa 
obwałowań  oraz  piętrzeń.  Wiedza  taka  prócz  wymiaru  poznawczego  daje  możliwość 
przewidywania  zmian,  które  mogą  zaistnieć  w  przyszłości,  nosi  duże  znaczenie  utylitarne. 
Ograniczenia dotyczące braku dostępności danych biometrycznych  z okresów przeszłych w 
znacznym  stopniu  znosi  metoda  dendrochronologiczna,  która  wykorzystuje  cechy 
biometryczne przyrostów rocznych drzew takie jak szerokość słoja rocznego, udział drewna 
wczesnego  i  późnego,  parametry  morfometryczne  komórek  naczyń,  czy  cechy 
fizykochemiczne  takie  jak  gęstość  drewna  czy  skład  izotopowy.  Stąd  zainteresowałem  się 
możliwością  wykorzystania  metody  dendrochronologicznej  w  zakresie  analiz 
dendroekologicznych do oceny wpływu warunków obiegu wody na przyrosty promieniowe. 
Wysiłek  badawczy  skoncentrowałem  na  zagadnieniu  oceny  wpływu  warunków 
hydroklimatycznych na wzrost głównych gatunków drzew naturalnych dla lasów dolin dużych 
i średnich rzek a także możliwości indykowania przemian warunków wzrostu tych drzew pod 
wpływem zmian reżimu rzecznego i przebiegu elementów klimatu (uzyskałem finansowanie 
w ramach grantu dotyczącego uwarunkowań hydroklimatycznych wzrostu drzew w dolinach 
rzecznych). Dotychczas uzyskane wyniki wskazują na większą czułość jesionu w porównaniu z 
dębem szypułkowym, w tym w zakresie bieżącej reakcji przyrostowej na warunki klimatyczne 
okresów przeszłych (nawet ponad 10 lat wstecz). Zaznacza się jest również pozytywny wpływ 
wysokich  przepływów  na  przyrastanie  jesionu  na  grubość,  widoczny  również  w  przebiegu 
niektórych cech morfometrycznych drewna, a także znaczenie warunków wodnych początku 
okresu  wegetacyjnego.  Prowadziłem  również  ocenę  śladów  gradacji  owadzich  w  reakcji 
kambialnej sosny i uwarunkowań klimatycznych. 
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6. Podsumowanie  dotychczasowej  działalności  naukowej  z  wyłączeniem 

wskazanego osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r., poz. 882 z późn. zm. w Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1311) 

Mój  dorobek  w  zakresie  działalności  naukowej  obejmuje  obecnie  310  punktów  MNiSW. 
Dorobek  stanowi  łącznie  64  prace  autorskie  lub  współautorskie:  monografie,  publikacje 
naukowe  w  czasopismach  z  bazy  JCR  oraz  spoza  tej  bazy,  opracowania  zbiorowe  i 
dokumentacje  prac  badawczych  i  ekspertyz. Wszystkie  prace,  których  jestem  autorem  lub 
współautorem,  z  bazy  JCR  (sumaryczny  IF=6,229)  oraz  posiadające  indeks  cytowań  WoS 
(sumaryczny 27, bez autocytowań 25) zostały przygotowane po uzyskaniu stopnia doktora. 
Mój  autorski  indeks  Hirscha  wynosi  3  i  w  całości  również  został  uzyskany  po  obronie 
rozprawy  doktorskiej.  Udział  dorobku  publikacyjnego  w  zakresie  autorstwa  lub 
współautorstwa  po  uzyskaniu  stopnia  doktora  wynosi  66%.  Syntetyczne  podsumowanie 
działalności  naukowej  w  zakresie  objętym  oceną  zestawiono  w  tabeli  1,  zaś  szczegółowe 
dane zawiera załącznik 5, pkt A. 

Tabela 1. Podsumowanie działalności naukowej w zakresie publikacji 

Kategoria dokonania naukowego 
Przed 

doktoratem 
Po 

doktoracie 
Udział po 
doktoracie 

Autorstwo lub współautorstwo monografii  1 3  75%

Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w 
czasopismach z bazy JCR 

0  5  100% 

Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w 
czasopismach spoza bazy JCR 

13  26  67% 

Autorstwo lub współautorstwo opracowań zbiorowych 5 4  44%

Autorstwo lub współautorstwo dokumentacji prac badawczych, 
ekspertyz 

3  4  57% 

Razem   22 42  66%

h‐index  0 3  100%

Sumaryczny Impact factor 0 6.229  100%

Sumaryczny Indeks cytowań Citation index  0 27  100%

Sumaryczny Indeks cytowań Citation index bez autocytowań 0 25  100%

Sumaryczne punkty MNiSW 43 267  86%
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Ponadto  brałem  czynny  udział  w  19  konferencjach  międzynarodowych  i  krajowych 
wygłaszając  16  referatów  (12  po  uzyskaniu  stopnia  doktora)  i  prezentując  3  postery. 
Realizowałem  5  tematów  badawczych  jako  główny  wykonawca  (w  tym  3  po  uzyskaniu 
stopnia  doktora).  Kierowałem  1  projektem  zleconym  przez  MNiSW  po  uzyskaniu  stopnia 
doktora.  Składałem  łącznie 6‐krotnie wnioski o  finansowanie projektów z  środków MNiSW 
po  uzyskaniu  stopnia  doktora.  Byłem  5‐krotnie  nagradzany  przez  Rektora  Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu za działalność publikacyjną  (w tym 2  razy po uzyskaniu stopnia 
doktora).  

Byłem  recenzentem  10  prac  naukowych  (Forestry  Letters,  Leśne  Prace  Badawcze,  Studia  i 
Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo‐Leśnej, Sylwan). 

7. Podsumowanie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej 

Prowadziłem dotychczas zajęcia dydaktyczne łącznie z 15 przedmiotów na Wydziale leśnym 
dla  kierunków Gospodarka  leśna,  Ochrona  środowiska  leśnego,  Ochrona  przyrody  oraz  na 
Wydziale  Ogrodnictwa  i  Architektury  Krajobrazu  dla  kierunku  Architektura  krajobrazu. 
Prowadziłem również zajęcia w  j.angielskim na studiach  II  stopnia na kierunku Forestry dla 
studentów  zagranicznych  oraz  w  ramach  jednego  przedmiotu  dla  studentów  polskich. 
Jestem  obecnie  kierownikiem  5  przedmiotów. Wprowadziłem  nauczanie  środowiska  R  dla 
studentów  studiów  leśnych w  ramach  przedmiotu  Informatyka  stosowana w  leśnictwie w 
zakresie przygotowania,  analizy oraz wizualizacji  środowiskowych  i  biometrycznych danych 
numerycznych. Uzyskałem Cambridge  First  Certificate  in  English  (1998  rok).  Sprawowałem 
również opiekę naukową podczas zagranicznych wyjazdów studyjnych studentów Wydziału 
Leśnego. 

Sprawowałem promotorską opiekę naukową na studiach I stopnia (łącznie 25 osób) oraz na 
studiach II stopnia i  jednolitych studiach magisterskich (łącznie 17 osób) oraz dla 8 osób na 
studiach  podyplomowych  prowadzonych  na  Wydziale  Leśnym  UP  w  Poznaniu.  Byłem 
recenzentem 12 prac inżynierskich i magisterskich. 

Powierzono  mi  funkcję  promotora  pomocniczego  1  doktoranta  na  Wydziale  Leśnym 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Przygotowywałem  eksperckie  i  popularnonaukowe  opracowania  dotyczące  prowadzenia 
gospodarki wodnej  na  obszarze  Lasów  Państwowych,  brałem  również  udział  seminariach  i 
konwersatoriach dotyczących gospodarki wodnej na obszarach leśnych. 

Szczegółowe dane dotyczące działalności dydaktycznej zawiera załącznik 5, pkt. B. 

8. Podsumowanie działalności organizacyjnej 

Moja  działalność  organizacyjna  dotyczy  wielokrotnego  członkostwa  w  komisjach  w 
wydziałowych  komisjach  rekrutacyjnych  na  studia  I.,  II  st.,  uprzednio  jednolite  studia 
magisterskie  dla  studentów  stacjonarnych  i  niestacjonarnych,  a  obecnie  również 
obcokrajowców. 

Byłem wieloletnim członkiem wydziałowego zespołu ds. obsługi  systemu antyplagiatowego 
(2010‐2018).  Prowadzę  opiekę  nad  Pracownia  Komputerową  Katedry  Inżynierii  Leśnej. 




