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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Barana „Ocena 
wybranych składników bilansu ditlenku węgla w lesie sosnowym z 
wykorzystaniem mikrometeorologicznych metod pomiarowych” 

 

 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska mgr inż. Marcina Barana „Ocena 
wybranych składników bilansu ditlenku węgla w lesie sosnowym z 
wykorzystaniem mikrometeorologicznych metod pomiarowych” poświęcona jest 
zagadnieniom procesu wymiany CO2 między dnem ekosystemu lasu sosnowego i 
atmosferą, a także zmienności czasowej tej wymiany i jej zależności od 
temperatury powietrza i gleby. Rozprawa liczy 111 stron, w tym zasadnicza część 
pracy składająca się z 7 rozdziałów, zajmuje strony od 4 do 89. Dalej 
sporządzono: spisy symboli, literatury, rycin i tabel, oraz streszczenia w językach - 
polskim i angielskim. Rozprawa zawiera 58 rycin oraz 10 tabel (z których część 
pochodzi z prac innych autorów, z odpowiednim cytowaniem). Najważniejszymi 
częściami rozprawy są: rozdział 5 poświęcony metodyce badań oraz rozdział 6 
zawierający przedstawienie wyników badań i dyskusję. 

Przeciwdziałanie antropogenicznym zmianom klimatu polega na ograniczaniu 
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i/lub na zwiększaniu ich absorpcji z 
atmosfery, przede wszystkim przez pochłanianie CO2 w procesie 
fotosyntezy/asymilacji (sekwestracja CO2). W procesie tym zasadniczą rolę 
odgrywają lasy. Absorbowany węgiel jest akumulowany przez leśny ekosystem w 
postaci materii organicznej, ale oddychanie zachodzące w wyniku metabolizmu 
komórkowego roślin i zwierząt oraz fizyczne spalanie (np. pożary lasów) zawraca 
CO2 do atmosfery. Bilans tej wymiany (suma algebraiczna strumieni asymilacji i 
oddychania) decyduje o tym, czy rozważany ekosystem leśny jest, per saldo, 
emiterem czy też pochłaniaczem CO2.  

Wielka pula węgla jest zgromadzona w grubiźnie drzew, a więc można ją 
zatrzymać na dłuższy czas (np. w drewnie konstrukcyjnym, czy meblach), zamiast 
używać znacznie bardziej energochłonnych materiałów (metale, plastik). W 
leśnych ekosystemach, wielkie masy węgla są zmagazynowane w glebie. Jednak 
w ocieplającym się klimacie rośnie strumień CO2 z gleby do atmosfery. Bilans 
ogólny CO2 leśnego ekosystemu zależy od temperatury i wilgotności gleby.   

W odróżnieniu od fotosyntezy, dobrze poznanej i opisanej, mechanistyczne 
procesy wymiany CO2 między dnem lasu, a atmosferą są słabiej rozpoznane. W 
Polsce nie prowadzono podobnych badań nad procesami wymiany CO2 pomiędzy 
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dnem lasu, a atmosferą, choć badano saldo wymiany węgla w całym ekosystemie 
leśnym i dokonano oszacowań strumieni asymilacji oraz oddychania. 

Tematyka podjęta w rozprawie doktorskiej mgr inż. Marcina Barana jest istotna 
dla polityki klimatycznej. Badania eksperymentalne prowadzone były na stacji 
badawczej Tuczno (RDLP w Pile, leśnictwo Martew), która jest poligonem 
doświadczalnym o międzynarodowej renomie, prowadzonym przez Katedrę 
Meteorologii na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. 

Przebieg opisanego w pracy projektu badawczego został podzielony na trzy etapy, 
z których każdy prowadził do zrealizowania kolejnego celu pośredniego - 
„kamienia milowego” na drodze do realizacji celu głównego. W etapie 1, 
opracowano koncepcję systemu automatycznych komór dynamicznych, a także 
wykonano i przetestowano prototyp. Stwierdzono, że skonstruowany system 
komór dynamicznych funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami. W etapie 2, 
wykonano m.in. pomiary strumieni ditlenku węgla w dnie lasu za pomocą 
manualnego systemu komór dynamicznych, automatycznego systemu komór 
dynamicznych oraz systemu kowariancji wirów. Prowadzono także szereg innych 
pomiarów i utworzono bazy danych pomiarowych. Wreszcie, w etapie 3, 
określono charakterystyki warunków meteorologicznych, przeprowadzono analizę 
i weryfikację wyników pomiarów terenowych, analizę dopasowania modeli 
matematycznych do zbiorów danych i uzupełnienie brakujących wartości za 
pomocą wybranych modeli. Dokonano wszechstronnej analizy uzyskanych 
wyników, w tym analizy zmienności oddychania dna lasu, oraz porównano 
wielkości strumieni ditlenku węgla określonych różnymi metodami: metodą 
komorową, systemem manualnym i automatycznym komór dynamicznych oraz 
systemem kowariancji wirów. Przeprowadzono poszukiwanie zależności 
pomiędzy wartościami strumieni, a parametrami środowiska, oszacowano 
oddychanie dna lasu w latach 2012 i 2013, porównano oddychanie dna lasu w 
ciągu dnia i nocy, wykonano analizę zmienności wymiany netto ditlenku węgla 
ekosystemu leśnego z atmosferą i analizę poszczególnych składników bilansu 
węgla w lesie. Przeprowadzono także dyskusję uzyskanych wyników w 
odniesieniu do wyników prezentowanych w literaturze.  

Doktorant sformułował i dokonał weryfikacji postawionych hipotez badawczych:  

- wymiana węgla pomiędzy dnem lasu, a atmosferą ma istotne znaczenie w 
całościowym bilansie węgla lasu sosnowego, w różnych skalach czasu (doba i rok),  

- strumień CO2 pochodzący z oddychania dna lasu jest istotnie większy niż 
strumień asymilacji dna lasu, stad też bilans węgla jest ujemny, zdominowany 
przez oddychanie,  
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- zarówno metoda kowariancji wirów jak i automatyczne pomiary komorowe 
strumieni CO2 w dnie lasu mogą posłużyć do oceny sezonowej dynamiki 
składników bilansu węgla lasu sosnowego.  

Mgr Baran był autorem projektu i wykonawcą automatycznego systemu 
pomiarowego, opartego na metodzie komór dynamicznych, umożliwiającego 
zebranie prawie ciągłego zbioru danych, co oceniam wysoko. Stworzenie 
koncepcji i wykonanie układu pomiarowego wymagało dużo inwencji, pracy i 
trudu. Potrzebne było pokonywanie nieprzewidzianych problemów, które 
pojawiały się w praktyce. 

Zgodnie z oczekiwaniami, wyniki pomiarów metodą kowariancji wirów wskazują, 
że roczna wartość wymiany netto całego ekosystemu leśnego jest mniejsza od 0 co 
oznacza że, strumień intensywnej asymilacji koron drzew przeważa nad 
strumieniem oddychania, a to czyni ekosystem jego pochłaniaczem CO2. 

Obok pozytywnych wniosków uzyskanych przez Doktoranta, warto zwrócić 
uwagę, że porównanie wartości strumieni ditlenku węgla zmierzonych techniką 
dynamicznych zamkniętych komór z wartościami strumieni ditlenku węgla 
zmierzonymi techniką kowariancji wirów nie dało oczekiwanych rezultatów. 
Autor tłumaczy tę sytuację bardzo małymi turbulencjami nocą w lesie, które 
ograniczały możliwość częstego wykonywania pomiarów metodą kowariancji 
wirów. 

Wartość naukową dysertacji oceniam pozytywnie. Trudno jednak oprzeć się 
wrażeniu, że Doktorant powinien zwrócić większą uwagę na publikowanie 
wyników swoich badań w czasopismach z listy ISI Web of Science. Publikowanie 
w czasopismach nie znajdujących się na ministerialnej liście A można rozumieć 
jako chęć pomocy w utrzymaniu tytułów, która jednak nie przekłada się na 
wysoką wartość oceny parametrycznej. Lista czasopism z bazy ISI Web of Science, 
w których warto publikować, jest bardzo długa i zawiera również tytuły polskie, 
jak np. SYLWAN, czasopismo leśne z bogatą tradycją (obecnie o ogólnym 
profilu).  

W spisie literatury, brakuje pozycji której mgr Baran byłby pierwszym autorem. 
Jest jednym z wielu współautorów prac Olejnik i in. (poz. 90 i 92, które wyglądają 
na raporty na prawach maszynopisu). 

Gorąco zachęcam Doktoranta do rozważenia możliwości przygotowania 
publikacji na temat niepewności oszacowań. W publikacji KOBIZE (2013) [źródło 
trudne do znalezienia w spisie literatury, bo łamiące porządek alfabetyczny] 
oszacowano produkcję ekosystemu brutto (GEP) lasów polskich łącznie z glebą 
oraz z uwzględnieniem użytkowania powierzchni leśnej na 60 g C m-2rok-1, a 
Olejnik i in. (2012) określili produkcję netto (NEP) lasu sosnowego jako 590 g C 
m-2rok-1. Różnica między oszacowaniami wg KOBIZE (2013) i wg Olejnika i in. 
(2012) jest kolosalna i ma wielkie znaczenie praktyczne. Te kontrowersje mógłby 
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próbować wyjaśnić Autor recenzowanej dysertacji, który jest jednocześnie 
współautorem publikacji (Olejnik i in., 2012). Mógłby to być ciekawy temat 
artykułu w czasopiśmie z listy filadelfijskiej. Autor nie zrobił jednak tego, a nawet 
nie rozwinął wątku w swojej pracy doktorskiej, co by pracę niewątpliwie 
wzbogaciło.  

W rozprawie przedstawionej do recenzji można znaleźć szereg niedostatków 
edytorskich i tzw. literówek. Spis literatury został sporządzony niezbyt starannie i 
sugeruje brak doświadczenia w przygotowaniu bibliografii. Dziwny jest sposób 
podawania danych dotyczących poszczególnych pozycji bibliograficznych np. 
przy poz. 95: w łańcuchu „strony 292:171-179” słowo „strony” jest niepotrzebne 
(wystarczy „292:171-179”). Za to przydałyby się bardziej szczegółowe informacje 
dotyczące pozycji 10, 22, 27, 45, 58, 102, 114. Z drugiej strony, nie trzeba 
podawać wszystkich kilkudziesięciu autorów z poz. 76. 

Reasumując, uważam, że rozprawa doktorska mgr inż. Marcina Barana spełnia 
warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, z 
późniejszymi zmianami. Rozprawa stanowi bowiem oryginalne rozwiązanie 
ważnego problemu naukowego o istotnym znaczeniu praktycznym oraz wykazuje 
ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz 
umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Zgodnie z 
wymaganiami formalnymi, rozprawa jest opatrzona streszczeniem w językach - 
polskim i angielskim. 

 

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew W. Kundzewicz 
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