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Podstawa opinii 

Podstawą wykonania recenzji jest pismo WL-4002-3/2013 prof. dr hab. Romana Gornowicza, 

Dziekana Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 września 2013 

r., skierowana do opiniodawcy na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i 

Tytułów z dnia 2 września 2013 r. o powołaniu mojej osoby w skład komisji habilitacyjnej i jako 

recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Katarzyny Kaźmierczak. Opinię opracowano 

na podstawie dostarczonej dokumentacji zawierającej: 

• Odpis dyplomu doktora nauk leśnych, 

• Autoreferat w języku polskim i angielskim, 

• Spis publikacji w języku polskim i angielskim, 

• Osiągnięcie naukowe w postaci jednotematycznego cyklu publikacji pt. 

„Charakterystyka przestrzeni wzrostu sosny w drzewostanach trzech klas wieku i jej 

związki z innymi cechami drzewa” 

• Oświadczenia współautorów prac, 
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• Informacje o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i działalności 

popularyzatorskiej, 

• Kserokopie oryginalnych prac twórczych.  

Autor opinii jest doktorem habilitowanym nauk leśnych w zakresie urządzania lasu, 

specjalizującym się w dendrometrii, nauce o produkcyjności lasu i zastosowaniach 

modelowania matematycznego w leśnictwie (głównie u urządzaniu i hodowli lasu), oraz 

kierownikiem Samodzielnej Pracowni Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu SGGW. 

 

Informacja o Kandydatce 

Dr. inż. Katarzyna Kaźmierczak ukończyła studia na Wydziale Leśnym ówczesnej Akademii 

Rolniczej w Poznaniu w 1991 roku. Po ukończeniu studiów pracowała w Katedrze Dendrometrii 

Wydziału Leśnego, najpierw jako pracownik inżynieryjno-techniczny, potem jako asystent. W 

2004 roku uzyskała na Wydziale Leśnym AR w Poznaniu stopień doktora nauk leśnych na 

podstawie rozprawy pt. „Przyrost wysokości i dokładność różnych sposobów jego określania w 

wybranych drzewostanach sosnowych”. Od 2004 pracuje w Katedrze Urządzania Lasu Wydziału 

Leśnego w Poznaniu jako adiunkt.  

 

Ocena osiągnięcia naukowego 

Przedstawione do oceny osiągnięcie naukowe stanowi jednotematyczny cykl publikacji pod 

zbiorczym tytułem „Charakterystyka przestrzeni wzrostu sosny w drzewostanach trzech klas 

wieku i jej związki z innymi cechami drzewa”, złożony z 7 prac opublikowanych w latach 2009-

2013 w czasopismach recenzowanych znajdujących się w wykazie A i B MNiSW: Sylwan (4 

prace), Forestry Letters (2 prace) i Leśne Prace Badawcze (1 praca). Sumaryczny IF dzieła to 

0,462, a suma punktów wg wykazu MNiSW z dnia 17.09.2012 r. wraz z załącznikami wynosi 69.  

Celem pracy było opisanie wielkości miar przestrzeni wzrostu pojedynczych drzew w różnych 

klasach biosocjalnych w drzewostanach w trzech klasach wieku oraz związku tej przestrzeni z 

różnym cechami drzew i ich przyrostem. Materiał badawczy zebrany został na zrębach 

zupełnych założonych w litych drzewostanach sosnowych w wieku 35, 50 i 88 lat rosnących na 

typowych dla sosny siedliskach. Szkoda jednak, że siedliska te nie były identyczne (bądź nie 

założono doświadczenia w siatce kilku siedlisk), co pozwoliłoby na uzyskanie miarodajnych 
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wyników dotyczących wpływu siedliska na badane cechy. Szkoda również, że w samym 

doświadczeniu nie zastosowano powtórzeń pozwalających na lepsze uwzględnienie zmienności 

stoisk drzew, a przez to - uzyskanie bardziej przekonujących wyników i pewniejszego 

uogólnienia wniosków. Jest to tym bardziej dziwne, że analiza dorobku i aktywności 

Habilitantki pozwala na stwierdzenie, że posługuje się ona sprawnie zaawansowanymi 

metodami statystycznymi, a nawet prowadzi zajęcia z metod statystycznych i planowania 

eksperymentów.  

Dla każdego z analizowanych drzew określono stanowisko biosocjalne, pomierzono 

podstawowe cechy dendrometryczne oraz scharakteryzowano przestrzeń wzrostu za pomocą 

szeregu wskaźników. Stwierdzono duże zróżnicowanie przestrzeni pojedynczego drzewa, 

powierzchni rzutu korony i szerokości korony wynikające z wieku drzewostanu oraz mniejsze 

wynikające z pozycji biosocjalnej drzewa. Zróżnicowanie związane z wiekiem zmniejszało się 

wraz z pogarszaniem się pozycji biosocjalnej drzewa w drzewostanie. Stwierdzono również, że 

miary przestrzeni wzrostu były skorelowane z cechami biometrycznymi drzew i ich przyrostem. 

Liczba przestrzeni wzrostowej Seebacha i powierzchnia rzutu korony nie zależały od wieku ani 

nie wykazywały związku z cechami drzew. Szkoda tylko, że w analizach nie uwzględniono 

stopnia zagęszczenia badanych drzewostanów jako dodatkowej zmiennej wpływającej na 

parametry koron.   

Na podstawie przeprowadzonych analiz Kandydatka sformułowała wnioski praktyczne 

dotyczące kształtowania przestrzeni wzrostu drzew w drzewostanach i opisała ich praktyczne 

konsekwencje. Stanowi to niewątpliwie dużą zaletę dzieła. Jednocześnie szkoda, że 

Habilitantka nie wykorzystywała w swoich pracach najnowszej literatury, zwłaszcza 

zagranicznej. Jest to tym bardziej dziwne, że prace poruszające zagadnienia z zakresu 

zainteresowań Kandydatki pojawiają się w leśnej i przyrodniczej literaturze naukowej dość 

często, a spektrum autorów zajmujących się tym tematem jest bardzo szerokie. Prace te są 

również bezproblemowo dostępne dzięki subskrybowanym przez uczelnie pełnotekstowym 

bazom bibliograficznym, a z dostarczonej dokumentacji przewodu habilitacyjnego wynika, że 

Kandydatka nie ma problemów w posługiwaniu się fachowym językiem angielskim. 

Podsumowując: przedstawione do oceny dzieło stanowi całościowe, nieprzypadkowe 

opracowanie, uzupełniający wiedzę w zakresie wpływu przestrzeni wzrostu na cechy drzew i 

strukturę drzewostanu, pozwalające na praktyczne zastosowanie wyników przy planowania 

zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach sosnowych w różnym wieku. Szkoda, że wyniki nie 
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zostały uzyskane na podstawie obszerniejszego materiału empirycznego i wsparte głębszymi 

analizami statystycznymi. Niewątpliwym atutem przedstawionej do oceny rozprawy jest to, że 

przy w większości współautorskim dorobku naukowym pani dr Kaźmierczak, zbiór ten jest jej 

wyłącznym, osobistym osiągnięciem.  

 

Ocena działalności naukowej 

Poza jednotematycznym cyklem publikacji, na dorobek naukowy Kandydatki składa 40 prac 

recenzowanych: 

• 10 prac opublikowanych w krajowych i międzynarodowych czasopismach z bazy 

Journal Citation Report (Forest Ecology and Management, Dendrobiology i Sylwan) o 

łącznej liczbie punktów równej 180, 

• 27 prac opublikowanych w krajowych czasopismach z wykazu B MNiSW (Leśne Prace 

Badawcze, Annals of WULS-SGGW, Acta Scientarum Polonorum, Colloquium 

Biometricum, Biometrical Letters, Forestry Letters) o łącznej punktacji równej 148,  

• 1 pracy w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym (Journal of Forest Science),  

• 1 pracy opublikowanych w recenzowanym czasopiśmie krajowym (Roczniki AR w 

Poznaniu), 

• 1 monografii w języku polskim. 

Są to przede wszystkim prace współautorskie, jednak w większości przypadków dr Kaźmierczak 

jest pierwszym autorem.  

Sumaryczny IF prac wg roku publikacji wynosi 2,686, a suma punktów za publikacje w 

czasopismach naukowych (bez monografii), liczona wg wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z 17.09.2012 r. wynosi 328. Są to co prawda liczby ponadprzeciętne w przypadku 

dziedziny „leśnictwo”, ale jednocześnie wskazujące, że jednostkowa „waga” poszczególnych 

prac jest stosunkowo niska. Liczba cytowań wg Web of Science równa jest 5, a indeks Hirsha – 

3. Nie są to wartości wysokie, ale wiele prac Habilitantki zostało opublikowanych w 

czasopismach indeksowanych niedawno, więc nie miały szansy być zacytowane. 

Ponadto dr Kaźmierczak w trakcie swojej pracy na Wydziale Leśnym wygłosiła 36 referatów na 

konferencjach polskich i zagranicznych, z których 25 opublikowano w materiałach 

konferencyjnych (w tym 19 w języku kongresowym).  



5 

 

Aktywność naukowa Habilitantki koncentruje się głównie na czterech zagadnieniach: 

1. Badania nad koronami drzew i ich związkiem z wzrostem i przyrostem drzew, 

2. Metody określanie przyrostu wysokości drzew, 

3. Badania nad smukłością drzew, 

4. Przestrzeń wzrostu drzewa. 

Pierwsze z zagadnień zostało Habilitantce „zaszczepione” przez prof. Lemke i temu tematowi 

poświęcona była pierwsza jej praca opublikowana w 2013 roku razem z Profesorem. Dotyczyła  

ona zależności między aparatem asymilacyjnym a przyrostem drzew. Do tematu pani 

Kaźmierczak powróciła w ostatnich latach, publikując w Colloquium Biometricum kolejne dwie 

prace dotyczące związku wielkości korony z innymi cechami drzew dębu i sosny. We 

wspomnianych pracach Kandydatka nie tylko wskazała przydatność różnych charakterystyk 

korony do jej syntetycznego opisu, ale również wykazała związek tych cech z cechami drzew, 

często w postaci modeli matematycznych.  

W zakresie metod określania przyrostu wysokości drzew dr inż. Kaźmierczak zajmowała się 

przede wszystkim zagadnieniem ich dokładności, czemu poświęciła 3 prace. Wykazała ona w 

jaki sposób warunki wzrostu i cechy drzewostanów, przede wszystkim ich wiek, wpływają na 

dokładność określania przyrostu wysokości. Stwierdziła, że ze względu na malejącą z wiekiem 

siłę związku między przyrostem wysokości a innymi cechami biometrycznymi niemożliwe jest 

opracowanie jednego ogólnego sposobu określającego przyrost wysokości i zaproponowała 

uwzględnienie wieku jako ważnej zmiennej pomocniczej przy projektowaniu metod określania 

przyrostu. W ostatnich kilku latach Habilitantka zajęła się również wpływem warunków 

meteorologicznych na związkami przyrost wysokości. Jej badania pozwoliły na wyodrębnienie 

czynników klimatycznych najbardziej wpływających na przyrost wysokości i cechy koron drzew 

w drzewostanach sosnowych.  

Zagadnieniu smukłości drzew Kandydatka poświęciła 3 prace dotyczące modrzewia i dębu 

opublikowane w Sylwanie. W swoich badaniach dr Kaźmierczak analizowała przede wszystkim 

czynniki wpływające na smukłość drzew w drzewostanach. Pozwoliło to na zbudowanie modeli 

wiążących tę cechę z takimi cechami drzew, jak pierśnica, wysokość i powierzchnia rzutu 

korony a jednocześnie przedyskutowanie wpływu wieku i siedliska na smukłość. Badania te 

mają duży walor praktyczny związany z kształtowaniem drzewostanów odpornych na 

niekorzystne działanie czynników abiotycznych, szczególnie wiatru.  
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Przestrzeń wzrostu pojedynczego drzewa w drzewostanach sosnowych była przedmiotem 

rozprawy habilitacyjnej pani dr inż. Katarzyny Kaźmierczak, jednak poza tym opublikowała ona 

4 prace poświęcone temu zagadnieniu dla innych gatunków: dębu, modrzewia i jarzębu 

brekinia. Zastosowana w nich metodyka oraz uzyskane rezultaty są zbliżone do tych z rozprawy 

habilitacyjnej. Jednocześnie do tej części dorobku Habilitantki odnoszą się uwagi, jakie pojawiły 

się przy okazji oceny tej pracy. 

Podsumowując, dorobek pani dr Katarzyny Kaźmierczak jest znaczny i pochodzi w większości z 

okresu po doktoracie. W mojej ocenie charakterystyka liczbowa dorobku sytuuje Kandydatkę 

powyżej średniej wśród osób, które w ostatnim okresie starały się o stopień doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo. Pani doktor Kaźmierczak 

jest dojrzałym naukowcem, posiadającym dobry warsztat statystyczny, nie obawiającym się 

trudnych tematów ani konfrontacji swoich wyników na szerszym forum, również zagranicznym. 

Jest osobą pracowitą – w okresie po doktoracie publikowała średnio ponad 4 prace rocznie. 

Jednocześnie recenzent wyraża  nadzieję, że w dalszym etapie jej rozwoju naukowego zwiększy 

się widoczność jej prac, a w jej dorobku zwiększy się udział prac publikowanych w wysoko 

punktowanych czasopismach zagranicznych.  

 

Ocena pozostałych osiągnięć  

Pani dr inż. Katarzyna Kaźmierczak jest aktywnym nauczycielem, organizatorem badań i 

uczestnikiem życia akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Prowadzi lub 

prowadziła zajęcia (również w języku angielskim) z dendrometrii, nauki o produkcyjności lasu i 

metod statystycznych na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz była promotorem 7 prac 

magisterskich i 2 inżynierskich. Była kierownikiem 1 tematu badawczego i wykonawcą w 

dwóch dalszych. W zakresie działalności organizacyjnej była członkiem Rady Wydziału, 

członkiem kilku komisji wydziałowych oraz elektorem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 

Biometrycznego. Za swoją działalność naukową trzykrotnie była nagradzana przez Rektora UP 

w Poznaniu.  

 

Podsumowanie opinii 

Analizę osiągnięcia naukowego będącego podstawą habilitacji i dorobku dr inż. Katarzyny 

Kaźmierczak podsumować można następująco: 
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• Osiągnięcie naukowe będące podstawą habilitacji dr inż. Katarzyny Kaźmierczak w 

postaci jednotematycznego cyklu publikacji pt. „Charakterystyka przestrzeni wzrostu 

sosny w drzewostanach trzech klas wieku i jej związki z innymi cechami drzewa” jest 

pozycją stanowiącą osobisty wkład Kandydatki w rozwój nauk leśnych. 

• W okresie po doktoracie dorobek naukowy Habilitantki powiększał się w średnim 

tempie 4 prac rocznie. W zakresie związku koron drzew ze wzrostem i przyrostem 

drzew, metod określania przyrostu wysokości oraz zagadnienia smukłości drzew jest 

ona niekwestionowaną specjalistką. 

• Poza pracą naukową można stwierdzić, że dr inż. Kaźmierczak jest aktywnym 

nauczycielem akademickim oraz osobą zaangażowaną w życie macierzystej Uczelni. 

Jest również aktywna w środowisku naukowym będąc członkiem Polskiego 

Towarzystwa Biometrycznego. 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty stwierdzam, że dorobek naukowy dr inż. Katarzyny 

Kaźmierczak oraz przedstawione przez nią osiągnięcie naukowe spełniają warunki określone w 

obowiązujących przepisach o stopniach naukowych i pozwalają na postawienie wniosku o 

nadanie Kandydatce stopnia doktora habilitowanego nauk leśnych. 

 

         

          Michał Zasada 

 

 


