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1. Dane osobowe 

    Imię i nazwisko: Dariusz Kayzer 

    Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

                                        Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, 

                                        ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 

     1984-1989 - Technikum Energetyczne im. A. Zawadzkiego w Poznaniu, 

tytuł: technik elektryk o specjalności elektrotechnika przemysłowa, 

     1989-1994 - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki 

                          i Informatyki, 

tytuł: magister w zakresie zastosowania matematyki (19.05.1994), 

praca magisterska pt. „Analiza modelu dwukierunkowej klasyfikacji 

hierarchicznej”, 

promotor: prof. dr hab. Krystyna Katulska, 

     30.06.1994 - uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, 

     04.07.2003 - stopień naukowy: doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania 

środowiska, nadany uchwałą Rady Wydziału Melioracji i Inżynierii 

Środowiska Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 

rozprawa doktorska pt. „Modelowanie obiegu wody w obrębie zadrzewień 

śródpolnych”, 

promotor: dr hab. Krzysztof Moliński, prof. nadzw. (Akademia Rolnicza 

                   w Poznaniu), 

recenzenci: prof. dr. hab. inż. Tomasz Brandyk, członek korespondent PAN  

                   (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), 

                   prof. dr hab. Janusz Olejnik (Akademia Rolnicza w Poznaniu). 

 

3. Przebieg pracy zawodowej 

     01.10.1994 - 30.09.2004 – asystent w Katedrze Metod Matematycznych i Statystycznych, 

               Akademia Rolnicza w Poznaniu, 

     04.01.1996 - 03.07.1996 – służba wojskowa, 

     01.10.2004 - obecnie – adiunkt w Katedrze Metod Matematycznych i Statystycznych, 

               Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (dawniej Akademia Rolnicza w Poznaniu). 
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4. Wskazanie osiągnięcia 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. 

2017 r. poz. 1789): 

- osiągnięciem naukowym, będącym podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora 

habilitowanego, jest cykl monotematycznych publikacji. 

 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego 

Wielowymiarowe modele liniowe w analizie wyników badań środowiskowych 

z uwzględnieniem wizualizacji graficznej w przestrzeni zmiennych kanonicznych 

 

b) Publikacje będące podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego 

[A1] Kayzer D., Borowiak K., Budka A., Zbierska J. (2009): Study of interaction in 

bioindication research on tobacco plant injuries caused by ground level ozone, 

Environmetrics 20, 666-675. [MNiSW2009 - 25 pkt.; Impact Factor2009 – 1.000; udział 

habilitanta: 40%] 

[A2] Budka A., Borowiak K., Zbierska J., Kayzer D., Krzesinski W. (2011): Application of a 

multidimensional linear model to compare degrees of tobacco leaf injury caused by 

tropospheric ozone at rural and urban exposure sites. Fresenius Environmental Bulletin 

20(4), 969-975. [MNiSW2011 - 15 pkt.; Impact Factor2011 – 0,660; udział habilitanta: 20%] 

[A3] Budka A., Kayzer D., Borowiak K., Zbierska J., Wolna-Maruwka A., Schroeter-

Zakrzewska A., Chlebowska A. (2014): Visible Tobacco Leaf Injury Indices as Indicators 

of Cumulative Tropospheric Ozone Effect. Archives of Environmental Protection 40(4), 

53–65,DOI:10.2478/Aep-2014-0038. [MNiSW2014 - 15 pkt, Impact Factor2014 – 0.901 

udział habilitanta: 30%] 

[A4] Kayzer D., Budka A., Borowiak K., Zbierska J., Lisiak M. (2015): An application of 

canonical variate analysis in profile comparison of dry matter content of white clover 

between ozone-sensitive and ozone-resistant clones exposed in ambient air conditions. 

Biometrical Letters 52(1), 23-35. [MNiSW2015 - 12 pkt.; udział habilitanta: 50%] 

[A5] Kayzer D. (2019): A note on testing hypothesis concerning interaction with special 

references to graphical presentation in space of canonical variates. Biometrical Letters. 

DOI: 10.2478/bile-2019-0008 [MNiSW2018 - 12 pkt.; udział habilitanta: 100%] 

[A6] Kayzer D., Frankowski P., Zbierska J., Staniszewski R. (2018): Evaluation of trophic 

parameters in newly built reservoir using canonical variates analysis. Edited by: Zielinski 

W; Kuchar L; Michalski A; Kazmierczak B, Source: XLVIII Seminar of Applied 

http://dx-1doi-1org-1webofknowledge.han.up.poznan.pl/10.2478/aep-2014-0038
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Mathematics, Book Series: ITM Web of Conferences 23 (UNSP 00019) DOI: 

10.1051/itmconf/20182300019.  [MNiSW2018 - 15 pkt.; udział habilitanta: 40%] 

 

Powyższe publikacje powstały na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach 

projektów, w których byłem wykonawcą: N N305 042636, N N305 054040 oraz w przypadku 

pracy [A6] z wykorzystaniem rezultatów badań sfinansowanych ze środków własnych 

inwestora, dra Przemysława Frankowskiego. Prace [A1]-[A6] nie były częścią 

monotematycznego cyklu publikacji w zakończonym lub będącym w toku postępowaniu 

habilitacyjnym. Wyniki badań zaprezentowane w publikacjach [A1]-[A6] są rezultatem 

prowadzenia własnych badań kameralnych oraz efektem współpracy przy realizacji 

doświadczeń i badań terenowych oraz ich analiz z pracownikami Katedry Ekologii i Ochrony 

Środowiska, z Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, oraz pracownikami Pracowni Analizy Spektroskopowej 

Pierwiastków Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 

Punkty za publikacje przypisane zostały zgodnie z poszczególnymi (dla konkretnych 

lat) rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego regulującymi zasady ocen 

czasopism naukowych. 

 

c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania. 

 

1) Wprowadzenie 

Ozon troposferyczny jest jednym z wtórnych zanieczyszczeń powietrza powstających 

w wyniku reakcji fotochemicznych z pierwotnych zanieczyszczeń powietrza [Paliatsos i in., 

2008]. Stężenie ozonu w troposferze ziemskiej, szczególnie w Europie w ostatnich latach 

zwiększyło się, przede wszystkim ze względu na rosnącą liczbę samochodów, które są 

głównym źródłem prekursorów ozonu (takich jak tlenki azotu, lotne związki organiczne, 

tlenki węgla) [Cape 2008]. Ozon może powodować widoczne uszkodzenia roślin i utratę 

biomasy, co jest szczególnie niepożądane dla roślin uprawnych. Włączenie roślin do oceny 

stanu środowiska pozwala na pełniejszą kontrolę przemian w nim zachodzących oraz ocenę 

ekologicznych skutków zanieczyszczenia powietrza, co było podstawą badań nad reakcją 

roślin na ozon [Manning, 2003]. Najpopularniejszym bioindykatorem dla ozonu 

troposferycznego są rośliny tytoniu, które są wykorzystywane w biomonitoringu na całym 

świecie [Bandurska i in., 2009; Saitanis i Karandinos, 2002]. Genezą podjęcia badań, 
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przedstawionych jako osiągnięcie naukowe, było podjęcie współpracy przy projekcie 

badawczym mającym na celu ocenę uszkodzenia roślin tytoniu spowodowanego reakcją na 

ozon w postaci nekroz na liściach przedstawianych jako procent uszkodzenia liścia [D1]. W 

przeprowadzonej analizie wariancji uszkodzeń roślin tytoniu eksponowanych jako niezależne 

czynniki, wyróżniono między innymi stanowisko ekspozycyjne oraz termin ekspozycji. Z 

uwagi na fakt, że ozon troposferyczny powstaje w sezonie letnim, kiedy występuje wyższa 

temperatura oraz zwiększone promieniowanie słoneczne i wówczas zachodzą reakcje 

fotochemiczne stwierdziłem, że założenie o niezależności terminów ekspozycyjnych dla 

poszczególnych stanowisk ekspozycyjnych może nie być spełnione. Rośliny tytoniu 

eksponowane na początku i na końcu okresu wegetacji charakteryzowały się mniejszymi 

uszkodzeniami niż rośliny eksponowane w okresach o największym promieniowaniu. 

Zauważyłem, że obserwowane stopnie uszkodzeń liści tytoniu dla wyróżnionych serii 

ekspozycyjnych mogą być skorelowane, a obserwacje dla poszczególnych stanowisk powinny 

być traktowane, jako zmienne wielowymiarowe.  

Dotychczas w literaturze nie spotkałem rozwiązań, które traktowałyby obserwacje 

pochodzące z różnych roślin jako zmienne wielowymiarowe. Wprowadzenie tego typu 

warunku pozwala zarówno spełnić założenia wielowymiarowej analizy statystycznej jak i na 

szerszą interpretacje wyników dotychczas niespotykaną w analizie wpływu ozonu 

troposferycznego na rośliny. 

W ogólnym przypadku wielowymiarowy model obserwacji, dla p – zmiennych 

zależnych może być przedstawiony w następującej postaci: 𝐘 = 𝐗𝚵 + 𝐔, gdzie 𝐘 =

[𝐲1, 𝐲2… , 𝐲𝑛]
′ oznacza macierz obserwacji rozmiaru n×p, 𝐗 oznacza macierz układu rozmiaru 

p×q, 𝚵 macierz parametrów rozmiaru p×q, natomiast 𝐔 = [𝐞1, 𝐞2… , 𝐞𝑛]
′ jest macierzą 

błędów. W modelu tym poza założeniem, że poszczególne zmienne losowe podlegają 

rozkładowi normalnemu, przyjmuje się, że p-wymiarowe obserwacje 𝐲1, 𝐲2… , 𝐲𝑝 są 

niezależne oraz 𝐞𝑖 ma p-wymiarowy rozkład normalny z wartością oczekiwana 𝟎 i macierzą 

kowariancji 𝚺 dla dowolnego 𝑖 = 1,… , 𝑛. Celem każdego doświadczenia jest wnioskowanie o 

parametrach modelu. Wnioskowanie takie oparte jest na funkcjach, zwykle liniowych, 

parametrów postaci 𝐜′𝛏, gdzie 𝛏 jest kolumną macierzy 𝚵, a 𝐜′ jest wektorem macierzy 𝐂 

rozmiaru q. Bardziej precyzyjnie, eksperymentator zazwyczaj zainteresowany jest 

testowaniem hipotez typu: 𝐻0: 𝐂𝚵 = 𝟎, gdzie macierz 𝐂 wymiaru jest zazwyczaj rzędu q. 

Często wiersze macierzy 𝐂 reprezentują zbiór kontrastów pomiędzy q wierszami macierzy 𝚵, 

stąd termin kontrast będzie używany, kiedy odnosimy się do wierszy macierzy 𝐂 [Seber 1980, 
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Seber 1984]. W związku z tym warunkiem koniecznym i dostatecznym, żeby hipoteza 𝐻0 

była testowalna, jest 𝐂(𝐗′𝐗)−𝐗′𝐗 = 𝐂, gdzie 𝐀− oznacza uogólnioną odwrotność macierzy 𝐀 

[Lejeune i Caliński 2000]. Ponadto najlepszym liniowym nieobciążonym estymatorem 𝐂𝚵 

otrzymanym metodą najmniejszych kwadratów jest 𝐂�̂�, gdzie �̂� = (𝐗′𝐗)−𝐗′𝐘 [Anderson 

2003, Morrison 1967]. 

Następnie, kiedy hipoteza 𝐻0 zostanie odrzucona, interesujące jest rozważanie, które z 

elementów macierzy 𝐂�̂� są odpowiedzialne za odrzucenie hipotezy 𝐻0. Niezmiernie istotnym 

uzupełnieniem wnioskowania opartego na testach odpowiednich hipotez jest wizualizacja 

graficzna uzyskanych wyników, zwłaszcza dotyczy to macierzy 𝐂�̂�. W przypadku, gdy  𝑞 >

2, brak jest bezpośredniej możliwości przedstawienia wyników eksperymentu w przestrzeni 

dwuwymiarowej. W takim przypadku rozwiązaniem jest zastosowanie analizy zmiennych 

kanonicznych, która pozwala na przedstawienie macierzy 𝐂�̂� w przestrzeni Euklidesowej. 

Analiza zmiennych kanonicznych, jest metodą, która umożliwia przedstawienie graficzne 

wyników rozważanych doświadczeń środowiskowych. Zgodnie z metodą, macierz 𝐂�̂� zostaje 

przekształcona w zbiór nowych zmiennych, które zawierają podobne informacje, ale 

pozwalają na przedstawienie obiektów eksperymentalnych w przestrzeni Euklidesowej.  

W analizie zmiennych kanonicznych interpretacja rezultatów doświadczeń 

środowiskowych przebiega podobnie jak w analizie składowych głównych. W analizie 

składowych głównych wizualizacje wielowymiarowych zależności wyznacza się na 

podstawie powtórzeń w eksperymencie oraz macierzy wariancji i kowariancji lub macierzy 

korelacji. W przypadku eksperymentów z wyróżnionymi poziomami czynnika, analiza 

składowych głównych wyznacza wielowymiarowe zależności bazując na średnich 

obiektowych, pomijając informacje dotyczące fluktuacji poszczególnych zmiennych. 

Natomiast w analizie zmiennych kanonicznych z reguły nie wyznacza się graficznego obrazu 

średnich obiektowych wyznaczonych na podstawie wyników eksperymentów 

środowiskowych, np. na podstawieniu za macierz 𝐂 macierzy jednostkowej, ponieważ w 

wyniku transformacji wyznaczony obraz, z uwagi na dodatnie wartości zmiennych, ogranicza 

się do pierwszej ćwiartki układu kartezjańskiego. W takim przypadku najczęściej otrzymuje 

się wynik, w którym odległości pomiędzy punktami reprezentującymi obiekty doświadczalne 

a początkiem układu współrzędnych kartezjańskich są największe. W analizie zmiennych 

kanonicznych zazwyczaj nie rozważa się sytuacji, w której macierz 𝐂 jest równa macierzy 

jednostkowej, ponieważ wtedy nie spełnia ona warunku koniecznego umożliwiającego 

testowanie odpowiedniej hipotezy zerowej. Interesujące z punktu widzenia eksperymentatora 
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są przypadki, w których graficzne interpretacja wyników doświadczenia jest powiązana z ich 

testowaniem. Jednym z przypadków jest testowanie efektów klasowych, czyli porównanie 

średnich klasowych do przeciętnej wartości średnich klasowych, przy zastosowaniu macierzy 

𝐂 = 𝐈𝑞 −
1

𝑞
𝟏𝑞𝟏𝑞

′ . W takim przypadku testujemy, czy wartości efektów klasowych są równe 

zero. Natomiast w przestrzeni zmiennych kanonicznych otrzymujemy wzajemne położenie 

punktów determinowanych średnimi klasowymi oraz lokalizację tych wartości średnich w 

przestrzeni dualnej. 

Alternatywnym podejściem do oceny wyników eksperymentów środowiskowych, w 

których można przedstawić obraz obiektów w dwuwymiarowej przestrzeni oraz 

przeprowadzić testowanie, jest AMMI model (ang. additive main effects and multiplicative 

interaction model) [Gauch i in., 2008; Neisse et al., 2018]. Podejście to łączy wielowymiarową 

analizę wariancji i analizę składowych głównych z graficznym przedstawieniem średnich 

klasowych w przestrzeni dwuwymiarowej [Niewiadomska i in., 2018]. Interpretacja wyników 

dla interakcji drugiego rzędu przebiega w podobny sposób jak w analizie zmiennych 

kanonicznych [Caliński i in., 1987]. 

 

2) Hipoteza badawcza  

Na podstawie analizy przeprowadzonych rozważań dotyczących badań 

środowiskowych sformułowano następującą hipotezę badawczą:  

Wielowymiarowa analiza wariancji z zastosowaniem podejścia analizy zmiennych 

kanonicznych jest odpowiednią techniką do testowania i wizualizacji wyników 

eksperymentów i badań środowiskowych, w szczególności dotyczących kumulatywnego 

efektu oddziaływania ozonu troposferycznego na rośliny oraz akumulacji pierwiastków 

śladowych w roślinach życicy wielokwiatowej, w ramach biomonitoringu zanieczyszczeń 

powietrza. Analizy te pozwalają wyjaśnić powody odrzucenia rozważanych hipotez 

dotyczących efektów czynników głównych oraz interakcji, a także umożliwiają znacznie 

głębsze i szersze wnioskowanie z prowadzonych badań. 

 

3) Cele badań 

W ramach badań wyznaczono cztery główne cele, które posłużyły do weryfikacji 

zaproponowanej hipotezy badawczej: 

Cel 1. Modelowanie obserwacji dotyczących uszkodzeń liści tytoniu, spowodowanych 

oddziaływaniem ozonu troposferycznego, roślin eksponowanych w różnych terminach 
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z zastosowaniem wielowymiarowej analizy wariancji oraz z graficzną wizualizacją 

wyników w przestrzeni zmiennych kanonicznych. 

Cel 2. Modelowanie wybranych parametrów reakcji tytoniu szlachetnego oraz koniczyny 

białej eksponowanych w sezonie wegetacyjnym na kumulatywne stężenia ozonu 

troposferycznego. 

Cel 3. Wskazanie różnic w zastosowaniu wielowymiarowej statystyki testowej pomiędzy 

analizą interakcji a analizą efektów interakcji w doświadczeniu z akumulacją 

pierwiastków śladowych przez liście życicy wielokwiatowej oraz porównanie 

graficzne w przestrzeni Euklidesowej efektów interakcji koncentracji pierwiastków 

śladowych przy zastosowaniu analizy zmiennych kanonicznych. 

Cel 4. Porównanie dwóch części nowo wybudowanego zbiornika pod względem elementów 

troficznych przy zastosowaniu analizy zmiennych kanonicznych. 

 

4) Omówienie uzyskanych wyników 

Cel 1. Modelowanie obserwacji dotyczących uszkodzeń liści tytoniu, spowodowanych 

oddziaływaniem ozonu troposferycznego, roślin eksponowanych w różnych terminach z 

zastosowaniem wielowymiarowej analizy wariancji oraz z graficzną wizualizacją wyników w 

przestrzeni zmiennych kanonicznych. 

Doświadczenie zaprezentowane w publikacji pierwszej [A1] dotyczyło ekspozycji 

roślin tytoniu odmiany wrażliwej na uszkodzenia spowodowane ozonem troposferycznym. 

Rośliny eksponowano podczas trzech sezonów wegetacyjnych od czerwca do końca września, 

na dziewięciu stanowiskach zlokalizowanych na terenie miasta Poznania oraz na jednym 

stanowisku zlokalizowanym na terenie wiejskim. Rośliny uprawiano przez osiem tygodni w 

warunkach szklarniowych, a następnie na każdym stanowisku i w poszczególnych dziesięciu 

terminach eksponowano przez okres dwóch tygodni. W każdym terminie eksponowano nowe 

roślinny, na których określano procent widocznych uszkodzeń spowodowanych ozonem, 

występujących na reprezentatywnym liściu numer pięć (licząc od dołu rośliny). 

Oryginalnym wkładem w przeprowadzonych badaniach [A1] było: 

- modelowanie matematyczne uszkodzeń liści tytoniu i jego wykorzystanie we wnioskowaniu, 

- zastosowanie analizy zmiennych kanonicznych do graficznej prezentacji współzależności 

pomiędzy stanowiskami a uszkodzeniami piątego liścia tytoniu w poszczególnych terminach 

ekspozycyjnych. 

W celu spełnienia założenia, że obserwowane stopnie uszkodzeń liści tytoniu dla 

wyróżnionych serii ekspozycyjnych są skorelowane, należało w pierwszej kolejności 
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wyznaczyć średnie stopnie uszkodzenia piątego liścia tytoniu dla każdego stanowiska w 

poszczególnych seriach ekspozycyjnych. Nie były możliwe rozważania dla pięciu roślin 

eksponowanych w każdym terminie, ponieważ nie można powiązać uszkodzeń dla jednej z 

pięciu roślin z jednego terminu ekspozycji z inną jedną z pięciu roślin w innym terminie 

ekspozycji. Wówczas, zgodnie z przyjętym założeniem, że obserwowana cecha dla 

poszczególnych serii ekspozycyjnych na jednym stanowisku ekspozycyjnym może być 

powiązana, obserwacje dla konkretnego stanowiska w ustalonym roku badań należało 

traktować jako zmienne wielowymiarowe. Dodatkowo, należało założyć, że macierze 

wariancji i kowariancji dla wszystkich wektorów obserwowanych cech są jednakowe. 

Następnie testowano hipotezę, czy efekty miejsc ekspozycji są równe zero. Hipoteza została 

odrzucona i wówczas testowałem, które elementy macierzy efektów stanowiskowych są 

odpowiedzialne za odrzucenie hipotezy zerowej. 

W następnym kroku rozważana macierz efektów stanowiskowych została poddana 

transformacji w zbiór nowych zmiennych, które niosły podobne informacje, ale zostały 

rozmieszczone w wielowymiarowej przestrzeni Euklidesowej. Nowe zmienne mają za 

zadanie zmniejszenie wymiaru do przestrzeni dwuwymiarowej, jednocześnie zachowując 

możliwie najwięcej informacji o relacjach pomiędzy obiektami. 

Dwie pierwsze zmienne, wyjaśniające 81,5% zmienności zostały przedstawione 

graficznie. Analizując wyniki przedstawione w tabeli 2 [A1] oraz rozmieszczenie graficzne 

(ryc. 4) [A1] punktów opisujących stopnie uszkodzenia piątego liścia tytoniu stwierdziłem, że 

na stanowisku pozamiejskim od drugiej dekady czerwca do połowy września zaobserwowano 

największe uszkodzenia piątego liścia tytoniu spowodowane ozonem w porównaniu do 

rezultatów z pozostałych stanowisk. Stanowisko zlokalizowane w centrum Poznania, w 

punkcie o największym natężeniu ruchu samochodowego, charakteryzowało się natomiast 

relatywnie najniższymi uszkodzeniami piątego liścia tytoniu. 

W następnej publikacji [A2] przedstawiłem rozszerzenie badań zaprezentowanych w 

pracy [A1] poprzez włączenie do analizy uszkodzeń spowodowanych ozonem 

troposferycznym występujących na czwartym i szóstym liściu tytoniu (licząc od dołu rośliny), 

w poszukiwaniu najlepszego reprezentanta uszkodzeń. W eksperymencie ograniczono się do 

eksponowania roślin tytoniu na dwóch stanowiskach – miejskim oraz pozamiejskim – analizę 

można było jednak rozszerzyć o badanie interakcji pomiędzy stanowiskiem a rokiem, w 

którym prowadzono obserwacje. Możliwość taka powstała po wprowadzeniu „numeru” liścia 

jako czynnika różnicującego. Założono, że efekty interakcyjne pomiędzy „numerem” liści a 

stanowiskiem oraz pomiędzy „numerem” a rokiem są równe zero. 
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Oryginalnym wkładem w przeprowadzonych badaniach [A2] było: 

- modelowanie matematyczne będącego podstawą analizy interakcji pomiędzy stanowiskiem 

a rokiem ekspozycji oraz przedstawienie graficznej interpretacji otrzymanych wyników w 

przestrzeni zmiennych kanonicznych. 

Przyjmując, że obiektem doświadczalnym są średnie uszkodzenia poszczególnych 

liści tytoniu na pojedynczym stanowisku w konkretnym roku eksperymentu przeprowadzono 

testowanie różnic pomiędzy wartościami dla obiektów doświadczalnych a średnią z całego 

doświadczenia. Wyniki porównania pomiędzy efektami obiektowymi przedstawiono 

graficznie w przestrzeni zmiennych kanonicznych. Zaobserwowano, że punkty reprezentujące 

uszkodzenia roślin tytoniu eksponowanych na stanowisku pozamiejskim w latach 2003, 2004 

i 2006 znajdują się po jednej stronie osi, natomiast punkty odnoszące się do stanowiska 

miejskiego zlokalizowane są po drugiej stronie. Spowodowane to jest w dużej mierze 

różnicami w stopniu uszkodzeń liści tytoniu roślin eksponowanych od końca czerwca do 

połowy lipca (terminy ekspozycji t2-t5), które w tych terminach były wyższe na stanowisku 

pozamiejskim niż na stanowisku miejskim. Stwierdzono również, że punkt reprezentujący 

stanowisko pozamiejskie w 2006 roku jest najbardziej oddalony od pozostałych punktów 

reprezentujących obiekty doświadczalne, a punkty reprezentujące uszkodzenia w terminach 

ekspozycji t2-t4 położone są w tym samym kierunku. Oznacza to, że liście tytoniu 

eksponowanego na tym stanowisku w analizowanym roku najbardziej różniły się od 

pozostałych oraz charakteryzowały się relatywnie wysokimi uszkodzeniami spowodowanymi 

ozonem troposferycznym. 

Oryginalność zaprezentowanego rozwiązania powiązana w pierwszej kolejności jest z 

zastosowaniem zmiennych wielowymiarowych do analizy uszkodzeń liści tytoniu 

pochodzących z różnych roślin. Wprowadzenie tego typu założenia pozwala na szerszą 

interpretacje wyników eksperymentu, dotychczas niespotykaną w analizie wpływu ozonu 

troposferycznego na rośliny, poprzez przekształcenie analizowanych zmiennych do 

przestrzeni dwóch pierwszych współrzędnych kanonicznych. Umożliwia to wizualizacje na 

płaszczyźnie relacji pomiędzy analizowanymi stanowiskami a uszkodzeniami liści w 

poszczególnych terminach ekspozycji.  

 

Cel 2. Modelowanie wybranych parametrów reakcji tytoniu szlachetnego oraz koniczyny 

białej eksponowanych w sezonie wegetacyjnym na kumulatywne stężenia ozonu 

troposferycznego. 
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Badania dotyczące wpływu ozonu troposferycznego realizowane są z reguły na 

różnych egzemplarzach roślin eksponowanych w krótkich terminach badawczych, tak jak 

zaprezentowano w celu powyżej. Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia reakcji roślin jest 

obserwacja zmian zachodzących w roślinach w ciągu sezonu wegetacyjnego. 

Doświadczenie zaprezentowane w publikacji trzeciej [A3] dotyczyło ekspozycji roślin 

tytoniu odmiany wrażliwej na kumulatywne oddziaływanie ozonu troposferycznego. Rośliny 

eksponowano podczas dwóch sezonów wegetacyjnych na dwóch stanowiskach 

ekspozycyjnych. Pierwsze zlokalizowane było na terenie miasta Poznania, a drugie na terenie 

wiejskim. Rośliny początkowo uprawiano w warunkach szklarniowych, a następnie na 

każdym stanowisku eksponowano po pięć roślin przez okres czterech tygodni. Dla każdej 

rośliny czterokrotnie, co tydzień, określano procent widocznych uszkodzeń liści 

spowodowanych ozonem, zaczynając od czwartego liścia. 

Moim oryginalnym wkładem w przeprowadzonych badaniach [A3] było: 

- modelowanie matematyczne, które umożliwiło porównanie eksponowanych roślin w 

odniesieniu do uszkodzeń spowodowanych kumulatywnym oddziaływaniem ozonu; 

- zastosowanie analizy zmiennych kanonicznych do graficznej wizualizacji współzależności 

pomiędzy stanowiskami a uszkodzeniami liści tytoniu w poszczególnych terminach 

badawczych. 

Wynikiem przeprowadzonego eksperymentu były ciągi ocen uszkodzeń liści tytoniu 

mierzone w odstępach jednotygodniowych. Rośliny eksponowane na różnych stanowiskach 

charakteryzowały się różną liczbą liści. Wynikało to z nierównomiernego wzrostu roślin na 

stanowiskach ekspozycyjnych spowodowane szybszym wzrostem niektórych roślin, 

powiązanym ze zwiększoną liczbą liści charakteryzujących się większymi uszkodzeniami. 

Ponadto należało uwzględnić korelację pomiędzy uszkodzeniami liści w poszczególnych 

terminach, w których je oceniano. Z tych względów do porównania roślin użyto wektora, 

którego elementami były oceny różnic pomiędzy uszkodzeniami liści roślin tytoniu w 

kolejnych terminach pomiarowych. Zastosowano dwie miary tych ocen: pierwszą był średni 

stopień uszkodzenia z trzech maksymalnie uszkodzonych liści, a drugim średni stopień z 

pięciu maksymalnie uszkodzonych liści (pięciu – ponieważ była to maksymalna liczba liści, 

na których zanotowano uszkodzenia w jednotygodniowym okresie ekspozycji). Następnie, 

przy zastosowaniu odległości Mahalanobisa, testowałem różnice pomiędzy obiektami 

eksperymentalnymi ze względu na uszkodzenia liści ozonem troposferycznym. Ponadto 

testowałem czy wyróżnione kontrasty, opisujące np. porównanie stopni uszkodzeń liści 

tytoniu pomiędzy odmianą odporną a wrażliwą różnią się od zera. Na podstawie 
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przeprowadzonych analiz stwierdzono, że główny kierunek zmienności powiązany był ze 

zmianą roku badań. Zaobserwowano, że w 2010 roku wystąpiły większe uszkodzenia 

spowodowane ozonem niż w roku 2011, wynikało to z warunków pogodowych sprzyjających 

powstawaniu ozonu i jego wyższego stężenia w powietrzu. 

W publikacji czwartej [A4] przedstawiono badania dotyczące analizy wyników 

doświadczenia z ekspozycją koniczyny białej jako bioindykatora kumulatywnego 

odziaływania ozony troposferycznego. Rośliny biotypu odpornego oraz wrażliwego na 

działanie ozonu, wcześniej hodowane w warunkach szklarniowych przez cztery tygodnie, 

eksponowano podczas jednego sezonu wegetacyjnego na stanowisku pozamiejskim od 

początku maja do końca września. Seria ekspozycyjna trwała cztery tygodnie, po czym 

ścinano liście, łodygi i kwiaty, a następnie je suszono. W celu uniknięcia przypadku, że po 

cięciu roślin, nie występuje część nadziemna doświadczenie założono w dwóch seriach 

badawczych – drugą serię w porównaniu do pierwszej przesunięto o dwa tygodnie. 

Oryginalnym wkładem w przeprowadzonych badaniach [A4] było: 

- modelowanie matematyczne będące podstawą analizy porównującej plon suchej masy 

biotypu odpornego na działanie ozonu do wrażliwego, 

- zastosowanie analizy zmiennych kanonicznych do graficznej prezentacji współzależności 

pomiędzy obiektami eksperymentalnymi a poszczególnymi pokosami. 

Analizując plon suchej masy należało uwzględnić korelację pomiędzy pokosami w 

poszczególnych terminach. Z tego względu analizowano poszczególne pokosy łącznie 

przedstawiając plony suchej masy koniczyny białej w postaci wektora. Do porównania 

plonów suchej masy zastosowano narzędzia wielowymiarowej analizy wariancji. W pracy 

[A4] analizowano porównanie pomiędzy średnimi klasowymi, tzn. porównywano plony 

suchej masy pomiędzy seriami oraz pomiędzy odmianą odporną a odmiana wrażliwą. 

Testując odpowiednie hipotezy stwierdzono, że średnie plony suchej masy dla biotypu 

wrażliwego na ozon w serii A były niższe niż w serii B, natomiast dla biotypu opornego 

zaobserwowano tendencję odwrotną. Oznacza to, że różne terminy zbiorów koniczyny białej 

miały znaczący wpływ na plon suchej masy. Porównanie zawartości suchej masy między 

biotypami w niektórych pokosach wykazało, że w serii A sumaryczny plonu suchej masy 

roślin biotypu wrażliwego był niższy niż w przypadku odpornego biotypu, podczas gdy w 

przypadku serii B plon był wyższy. Na podstawie przeprowadzonego wnioskowania 

zauważono, że kierunki zmian nie są określone jednoznacznie, ze względu na zmienność 

plonu suchej masy koniczyny białej. Wynika z powyższego, że sucha masa koniczyny białej 

nie jest dobrym markerem dla kumulatywnego oddziaływania ozonu troposferycznego. 
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Do prezentacji graficznej eksperymentu zaproponowałem analiza zmiennych 

kanonicznych. Efekty średnich obiektowych zostały przedstawione graficznie w przestrzeni 

Euklidesowej. Zastosowanie analizy zmiennych kanonicznych wykazało, że główny kierunek 

zmienności w doświadczeniu powiązany jest z wyróżnieniem serii A i B. Stwierdzono, że 

plon pokosu koniczyny białej dla serii A jest relatywnie wysoki w czwartym i piątym pokosie, 

a niski w pierwszym i drugim pokosie. 

 Nowatorstwo zaprezentowanego rozwiązania wynika z uwzględnienia w analizie 

uszkodzeń liści tytoniu, spowodowanych kumulatywnym oddziaływaniem ozonu na roślinę, 

podziału na mierzone w odstępach ciągi ocen. Oryginalne zastosowanie analizy zmiennych 

kanonicznych do wizualizacji wyników eksperymentów z kilkoma pomiarami dla jednej 

rośliny pozwala na bardziej czytelne przedstawienie skomplikowanej struktury powiązań 

pomiędzy obiektami badawczymi a opisującymi je czynnikami. 

 

Cel 3. Wskazanie różnic w zastosowaniu wielowymiarowej statystyki testowej pomiędzy 

analizą interakcji a analizą efektów interakcji w doświadczeniu z akumulacją pierwiastków 

śladowych przez liście życicy wielokwiatowej oraz porównanie graficzne w przestrzeni 

Euklidesowej efektów interakcji koncentracji pierwiastków śladowych przy zastosowaniu 

analizy zmiennych kanonicznych. 

Pierwiastki śladowe w otaczającym powietrzu pochodzą ze źródeł naturalnych lub 

antropogenicznych. Naturalne źródła obejmują między innymi erupcje wulkaniczne, pożary 

lasów oraz parowanie z oceanów. Źródła antropogeniczne są jednak bardziej znaczące i 

obejmują przemysł, elektrownie, transport oraz gospodarstwa domowe (Zechmeister i in., 

2003). Pierwiastki śladowe mogą być składnikami cząstek stałych i mogą również odgrywać 

znaczącą  rolę w zakresie ich toksyczności (Götschi i in., 2005; Klumpp i Ro-Poulsen, 2010). 

Najważniejszymi monitorowanymi pierwiastkami śladowymi są arsen, kadm, ołów, nikiel i 

chrom (EEA Report, 2014). 

Doświadczenie zaprezentowane w publikacji piątej [A5] dotyczyło analizy wyników 

doświadczenia dotyczącego akumulacji pierwiastków śladowych w liściach życicy 

wielokwiatowej jako biomonitoringu zanieczyszczeń powietrza. W przeprowadzonym 

eksperymencie analizowano wyniki pochodzące z pięciu stanowisk ekspozycyjnych z dwóch 

serii badawczych. Dodatkowo rośliny eksponowano w szklarni z założeniem, że występuje 

tam niewielkie zanieczyszczenie powietrza pierwiastkami śladowymi. 

Oryginalnym wkładem w przeprowadzonych badaniach [A5] było: 
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- porównanie wyników eksperymentu dotyczących efektów interakcji z kontrastami średnich 

klasowych, 

- przedstawienie graficzne w przestrzeni Euklidesowej efektów interakcyjnych 

porównujących akumulację pierwiastków śladowych w liściach życicy wielokwiatowej, 

- przedstawienie w przestrzeni zmiennych kanonicznych porównania pomiędzy stanowiskami 

ekspozycyjnymi a kontrolą w odniesieniu do akumulacji pierwiastków śladowych w liściach 

życicy wielokwiatowej. 

Z uwagi na potencjalne korelacje pomiędzy zawartościami poszczególnych 

pierwiastków śladowych w liściach życicy wielokwiatowej, wskazane jest żeby porównania 

pomiędzy stanowiskami i terminami ekspozycji wykonać z zastosowaniem metod 

wielowymiarowych. Do analizy wyników przeprowadzonego eksperymentu użyłem 

wielowymiarowej analizy wariancji dla klasyfikacji dwukierunkowej. Porównując otrzymane 

parametry interakcji z wynikami testowania odpowiednich hipotez stwierdziłem, że efekty 

interakcji miejsce × seria dla roślin eksponowanych na stanowiskach zlokalizowanych w 

Turwi, Luboniu oraz kontroli w szklarni różnią się istotnie od zera. Analizując 

rozmieszczenie efektów interakcyjnych w przestrzeni zmiennych kanonicznych zauważyłem, 

że punkty charakteryzujące efekt akumulacji pierwiastków śladowych przez liście życicy 

wielokwiatowej dla pierwszej serii dla stanowiska zlokalizowanego w Luboniu oraz dla 

drugiej serii dla stanowiska zlokalizowanego w Turwi są położone w niewielkiej odległości 

od siebie. Efekty te charakteryzowały się względnie wysokimi zawartościami chromu w 

porównaniu do pozostałych efektów. Informacje te zostałyby niezauważone, jeżeli 

rozważania zostałyby ograniczone do interpretacji średnich klasowych. Głównym wnioskiem 

z analizy interakcji miejsce × seria było to, że kierunek zmienności bardziej uzależniony był 

od serii ekspozycyjnych (terminu ekspozycji) niż od lokalizacji stanowisk ekspozycyjnych. 

Następnie testowałem i przedstawiłem graficznie porównania pomiędzy stanowiskami 

ekspozycyjnymi a kontrolą w odniesieniu do akumulacji pierwiastków śladowych w liściach 

życicy wielokwiatowej. Analizując otrzymane wyniki dla całego doświadczenia stwierdziłem, 

że akumulacja pierwiastków śladowych w liściach dla poszczególnych stanowisk 

ekspozycyjnych różniła się istotnie od wyników otrzymanych dla kontroli. Analizując 

oddzielnie serie ekspozycyjne stwierdziłem, że akumulacja pierwiastków śladowych w 

liściach życicy wielokwiatowej dla stanowiska zlokalizowanego w Luboniu różniła się 

istotnie od kontroli w pierwszej serii ekspozycyjnej, podczas gdy w drugiej serii podobnej 

różnicy nie zaobserwowano (Ryc. 4 i 5) [A5]. 
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Cel 4. Porównanie dwóch części nowo wybudowanego zbiornika pod względem elementów 

troficznych przy zastosowaniu analizy zmiennych kanonicznych. 

Badania zaprezentowane w kolejnej publikacji [A6] dotyczyły analizy elementów 

troficznych wybudowanego w latach 2004-2012 zbiornika wodnego położonego pomiędzy 

użytkami rolnymi, a obszarem leśnym. Budowa zbiornika była realizowana w latach 2004-

2012 w dwóch etapach. W latach 2004-2007 eksploatowano torf w mniejszej północno-

wschodniej części (A), którą po oddzieleniu groblą w 2007 roku zalano wodą. Pozostała część 

zbiornika była w eksploatacji w latach 2007-2012, a napełniona wodą na przełomie lat 

2012/2013. Celem badań było porównanie jakości wody pod względem elementów 

troficznych, obejmujące lata 2012-2014, części A i B zbiornika. 

Oryginalnym wkładem w przeprowadzonych badaniach [A6] było: 

- modelowanie matematyczne będące podstawą wykonania analizy zmiennych kanonicznych, 

- przedstawienie graficzne w przestrzeni Euklidesowej powiązań pomiędzy obiektami 

doświadczalnymi (części A lub B zbiornika w poszczególnych latach), 

- wykazanie, że w roku 2014 zbiornik zaczął stabilizować się jako całość. 

W celu przedstawienia wyników eksperymentu w przestrzeni zmiennych 

kanonicznych wyniki eksperymentu przedstawiłem w postaci wielowymiarowego modelu 

klasyfikacji krzyżowej. Czynnikami różnicującymi elementy troficzne był podział na obiekty 

doświadczalne oraz na terminy poboru próbek. Parametry oceniające wodę pod względem 

stanu troficznego podzielono na dwie grupy, do pierwszej zaliczono chlorofil a, sucha masa 

sestonu, całkowity węgiel organiczny oraz biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, a do 

drugiej stężenia związków azotu i fosforu. Powiązane to jest z brakiem możliwości 

wykonania dokładnych obliczeń spowodowana zbyt dużą liczbą zmiennych w porównaniu do 

liczby replikacji. 

Analizując rezultaty analizy zmiennych kanonicznych stwierdziłem, że w obu 

przypadkach najbardziej podobne do siebie są punkty określające obie części zbiornika w 

roku 2014. Obrazuje to, że po połączeniu obu części i ich napełnieniu zbiornik zaczął 

funkcjonować jako całość. Analizując stężenia związków azotu i fosforu, zauważyłem, że 

część A zbiornika w 2012 i 2013 roku charakteryzowała się wysokim stężeniem azotanów, a 

niskim jonu amonowego, w porównaniu do wyników uzyskanych w 2014 roku w obu 

częściach zbiornika. Natomiast analizując pozostałe parametry troficzne zanotowałem, że 

najbardziej różniły się wyniki uzyskane w części A w latach 2012 i 2013. Spowodowane to 

było w dużej mierze zmianami wskaźnika biochemiczne zapotrzebowanie na tlen oraz 

stężenia ogólnego węgla organicznego, które charakteryzowały się w 2012 roku większymi 
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wartościami, w porównaniu z rokiem 2013. Wyższe wartości wskaźników troficznych w 

części A mogły wynikać z bezpośredniego sąsiedztwa pól uprawnych i możliwości migracji 

związków azotu.   

 

5) Podsumowanie 

Do najważniejszych osiągnięć stanowiących wkład w dyscyplinę naukową 

kształtowanie i ochrona środowiska zaliczam: 

1. Zaproponowanie modeli matematycznych do testowania wyników eksperymentów 

środowiskowych, uwzględniających współzależności pomiędzy analizowanymi poziomami 

czynnika doświadczalnego. 

2. Wykazanie, że analiza zmiennych kanonicznych jest odpowiednią techniką wizualizacji 

wyników eksperymentów i badań środowiskowych, pozwala bowiem na bardziej czytelne 

przedstawienie skomplikowanej struktury powiązań pomiędzy obiektami badawczymi a 

opisującymi je czynniki. 

3. Wykazanie, na podstawie wizualizacji w przestrzeni dwóch pierwszych zmiennych 

kanonicznych, że w warunkach Wielkopolski plon suchej masy koniczyny białej nie jest 

odpowiednim biowskaźnikiem do oceny kumulatywnego oddziaływania ozonu na rośliny. 

4. Przedstawienie jak pomocne jest analizowanie efektów interakcji w eksperymencie 

środowiskowym, w aspekcie wychwycenia przypadków, w których oceny parametrów 

poszczególnych obiektów doświadczalnych znacząco różnią się od obserwowanych trendów 

w doświadczeniu. 

5. Praktyczne zastosowanie analizy zmiennych kanonicznych do określenia roku, w którym 

nowo wybudowany zbiornik wodny ustabilizował się jako całość w odniesieniu do elementów 

troficznych. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 

Po uzyskaniu stopnia doktora, moja działalność naukowo-badawcza powiązana była z 

głównym kierunkiem badawczym, dotyczącym analizy wyników badań środowiskowych. 

Rozważyłem, z wykonaniem wizualizacji graficznej w przestrzeni zmiennych kanonicznych, 

rezultaty badań dotyczących między innymi akumulacji pierwiastków śladowych w igłach i 

liściach drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowanej drogi leśnej [D7; D9; 

D10; D11; D22] wyniki eksperymentów powiązanych z botaniką [B3], ogrodnictwem [B7], 

leśnictwem [B10], techniką inżynierską [D36], a przede wszystkim z analizą badań 

środowiskowych [B4; B6; B11; D17; D23; D26; D34]. Ponadto analizowałem wyniki 
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doświadczeń, przy zastosowaniu jednowymiarowej analizy wariancji z uwydatnieniem różnic 

pomiędzy średnimi klasowymi [B1; B14; D2; D4; D5; D6; D12; D13]. 

Po uzyskaniu stopnia doktora moją działalność naukowo-badawczą, poza stanowiącą 

osiągnięcie naukowe opisane w pkt. 5, można zgrupować w następujących obszarach 

tematycznych: 

a) modelowanie bilansu wodnego i retencji glebowej, 

b) uwarunkowania ekologiczne rozwoju zbiorowisk roślin wodnych, 

c) modelowanie oddychania ekosystemów, 

d) modele matematyczne opisujące związki przyczynowo - skutkowe w opracowywaniu 

wyników badań nad społeczną wartością obszarów chronionych. 

 

Ad a) Modelowanie bilansu wodnego i retencji glebowej 

Kontynuując prace naukowe powiązane z tematem mojej dysertacji doktorskiej, w 

której zbudowałem model transportu wody przez pas zadrzewień śródpolnych. Na podstawie 

rezultatów modelowania oceniłem wielkości ewapotranspiracji rzeczywistej różnych 

ekosystemów w oparciu o wyliczone komponenty bilansu wody oraz pionowe i poziome 

przepływy wody [D25]. Następnie wyznaczyłem stosunek poboru wody przez rośliny ze 

strefy aeracji do poboru wody ze strefy saturacji oraz indeks określający stosunek 

ewapotranspiracji rzeczywistej do głębokości wody gruntowej. W kolejnym kroku, przy 

zastosowaniu regresji nieliniowej określiłem zależności pomiędzy określonym stosunekiem 

poboru wody dla średnich wartości pół miesięcznych a zaproponowanym indeksem. Na 

podstawie przeprowadzonych analiz, zakładając że absorbowanie chemicznych komponentów 

przez rośliny takich jak azotany jest proporcjonalne do stosunku poboru wody stwierdzono, że 

pasy zadrzewień ograniczają rozprzestrzenianie się azotanów wypłukiwanych z pól 

uprawnych lepiej w ciepłych warunkach pogodowych przy płytkim poziomie wody gruntowej 

niż podczas zimnej pogody i przy głębokim poziomie wody gruntowej. Zauważono, że pasy 

zadrzewień mogą redukować koncentrację związków chemicznych transportowanych z wodą 

gruntową oraz że efektywność redukcji zależy od intensywności parowania, głębokości 

poziomów wody gruntowej oraz panujących warunków pogodowych. 

Kolejna praca powstała przy współpracy z pracownikami Instytutu Melioracji, 

Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu [D40]. 

Celem badań było opracowanie modelów do prognozowania zmian retencji glebowej bazując 

na początkowych pomiarach aktualnej wilgotności gleby oraz na podstawowych danych 

meteorologicznych. W pierwszej kolejności do oszacowania potrzeb wodnych badanych 
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powierzchni wykorzystano metodę opartą na bilansie wodnym. Oryginalnym rozwiązaniem 

jakie wniosłem do budowy bilansu wody w prognozowaniu zmian retencji była rezygnacja z 

zastosowania procedur takich jak np. metoda Penmana, metoda Penmana-Monteitha do oceny 

ewapotranspiracji rzeczywistej. Wynikało to z faktu, że podstawowym celem badań nie była 

ocena bilansu wodnego analizowanych stanowisk. Wartości ewapotranspiracji rzeczywistej 

określono z bilansu wodnego dodając do retencji początkowej opad atmosferyczny 

powiększony o zastosowaną dawkę nawadniania oraz odejmując retencję końcową. Dla oceny 

związku pomiędzy składnikami bilansu wodnego zaproponowałem zastosowanie liniowych 

modeli regresji wielokrotnej. Przeprowadzona analiza uwzględniała wpływ temperatury, 

niedosytu wilgotności powietrza, retencji początkowej w warstwie bilansowanej, opadu 

atmosferycznego oraz dawki nawadniania na zmianę retencji glebowej w ujęciu dekadowym. 

Trafność przewidywanych prognoz zaproponowanych w modelach oceniono na podstawie 

współczynnika korelacji Pearsona oraz symetrycznej miary znormalizowanego błędu 

średniokwadratowego, która prezentuje różnicę pomiędzy zmierzonymi a kalkulowanymi 

zapasami wody w kontrolowanej warstwie gleby. Na podstawie przeprowadzonych analiz 

stwierdzono, że modele regresji wielokrotnej obrazują zmiany retencji glebowej. Ponadto nie 

zaobserwowano, żeby na zmianę retencji glebowej wpływały istotnie wartości dekadowych 

średnich niedosytów wilgotności powietrza. 

 

Ad b) Uwarunkowania ekologiczne rozwoju zbiorowisk roślin wodnych  

W pracy [B2] analizowano wyniki badań roślinności rzek prowadzonych w Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej, z zastosowaniem metody fitosocjologicznej według Brauna-

Blanqueta. Wykorzystano szczególnie rozpowszechnione zbiorowiska roślinne, 

sklasyfikowane w formie 12 zespołów, które reprezentują szeroki zakres tolerancji 

ekologicznej. Ocena właściwości środowiska dla sklasyfikowanych płatów roślinności została 

wykonana na podstawie zmiennych, które obejmowały zarówno parametry określające 

warunki geograficzne i morfologiczne, jak i jakość wody w rzekach. Celem była ocena 

przydatności różnych miar przy określaniu centralnych tendencji parametrów 

środowiskowych charakteryzujących zbiorowiska rzeczne. Zauważono, że analizy oparte na 

wartości średniej, ze względu na dużą wariancję i asymetryczny rozkład zmiennych 

środowiskowych, mają bardzo ograniczone zastosowanie. Z tego względu zaproponowano, 

żeby poszczególne zmienne środowiskowe zostały znormalizowane. W celu osiągnięcia 

rozkładów zbliżonych z rozkładem normalnym, każda zmienna wymagała transformacji przy 

zastosowaniu innej funkcji, co uniemożliwia ich dalsze porównywanie. Zastosowanie 
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mediany, która jest odporna na przypadki odstające, w próbach o małej liczebności może 

wygładzać wynik zbioru danych środowiskowych. Zaproponowałem, żeby w tego typu 

badaniach środowiskowych jako miarę tendencji przyjąć wielowymiarową medianę Webera. 

Miara ta okazała się bardzo odporna na wartości odstające w uporządkowaniu zbiorowisk 

względem indywidualnych parametrów środowiskowych i dodatkowo nie wymagała 

transformacji danych. 

Prace [B8; B9; B13; D27] generalnie dotyczyły polemiki z pracami [Demars i 

Edwards, 2009; Demars i in., 2012; Steffen i in., 2014], w których dowodzi się, że nie 

występuje zidentyfikowany związek pomiędzy fizyczno-chemicznymi parametrami wody, a 

roślinami wodnymi scharakteryzowanymi poprzez makrofitowe indeksy rzeczne. Wynikać to 

ma między innymi z niskich wartości współczynników korelacji pomiędzy poszczególnymi 

fizyczno-chemicznymi parametrami a wskaźnikami biologicznymi. Jednym z wniosków z 

pracy [B2] było stwierdzenie, że miarą która najlepiej porządkowała zbiorowiska wodne jest 

wielowymiarowa mediana Webera. Z tego względu zaproponowałem, żeby rozważania 

dotyczące identyfikacji wyżej wymienionych związków prowadzić w oparciu o narzędzia 

wielowymiarowych analiz, uwzględniając w razie konieczności podział zbioru danych na 

podzbiory, które charakteryzowałyby się zbliżonymi wartościami parametrów fizyczno-

chemicznych wody. Praca [B9] dotyczyła między innymi oceny współzależności pomiędzy 

parametrami fizyczno-chemicznymi wody a wyróżnionymi typami rzek nizinnych 

zlokalizowanych na terenie Polski. Do wykazania, że bogactwo gatunkowe jest dodatnio 

powiązane z rzekami organicznymi a ujemnie z typem rzek dużych i piaszczystych 

zastosowałem przekształcenie parametrów fizyczno-chemicznych wody do zmiennych 

kanonicznych. W pracy [B13], przy zastosowaniu wizualizacji graficznej w przestrzeni 

zmiennych kanonicznych wykazałem, że wyróżnione pięć klas jakości rzek powiązane jest z 

gradientem troficznym. Ponadto wykazałem, że klasa charakteryzująca się największym 

zanieczyszczeniem wody najbardziej różni się, w sensie wielowymiarowej odległości, od 

pozostałych klas jakości rzek. W pracach [B8] i [D27], dotyczących modelowania 

makrofitowego indeksu rzecznego z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych, 

zaproponowałem użycie znormalizowanego pierwiastka błędu średniokwadratowego do 

oceny: jak zbudowany model bazujący na parametrach fizyczno-chemicznych wody różni się 

od wyliczonych wartości makrofitowego indeksu rzecznego. Badania wykazały, że 

makrofitowy indeks rzeczny jest adekwatnie powiązany z parametrami jakościowymi wody 

poprzez przyjęte struktury sieci neuronowych. 
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Ad c) Modelowanie oddychania ekosystemów 

W pracy [B5] rozważano  wrażliwość temperaturową oddychania ekosystemu  na zmiany 

temperatury torfu i głębokości zwierciadła wody w mokrym, geogenicznym torfowisku z 

dużą różnorodnością grup zbiorowisk roślinnych. Do oceny relacji, osobno dla każdego 

zbiorowiska, pomiędzy dobowymi wartościami oddychania ekosystemu a temperaturą i 

głębokością zwierciadła wody zaproponowałem model regresji wielokrotnej z efektami 

interakcji. W celu weryfikacji modelu, dla każdego zbiorowiska, zbiór danych w sposób 

losowy podzieliłem na dwa podzbiory, pierwszy zawierający 70% wykonanych pomiarów 

został użyty do budowy modelu, a drugi zawierający 30% do jego testowania. Na podstawie 

przeprowadzonych badań stwierdzono, że cztery analizowane stanowiska charakteryzujące się 

różną roślinnością oraz różnymi cechami torfu w obrębie tego samego torfowiska 

wykazywały znaczne różnice w oddychaniu ekosystemu i jego reakcji na zmiany temperatury 

torfu oraz głębokości zwierciadła wody. 

 

Ad d) Modele matematyczne opisujące związki przyczynowo - skutkowe w 

opracowywaniu wyników badań nad społeczną wartością obszarów chronionych 

Jedną z prowadzonych analiz przedstawionych w monografii [D39] oraz w pracach [D32; 

D35] było sprawdzenie czy występuje inklinacja mieszkańców do ponoszenia opłat za 

możliwość korzystania z Wielkopolskiego Parku Narodowego (Willingness to Pay) oraz czy 

respondenci oczekują otrzymania rekompensaty w przypadku uniemożliwienia korzystania z 

Wielkopolskiego Parku Narodowego (Willingness to Accept). Materiały źródłowe niezbędne 

do realizacji postawionego problemu pozyskano podczas badań w formie wywiadu 

standaryzowanego, przeprowadzonego wśród mieszkańców miejscowości położonych w 

obrębie gmin, w których zlokalizowany jest WPN oraz mieszkańców Poznania bezpośrednio 

sąsiadujących z tymi gminami. Jedną z metod, którą użyłem w opisie zależności pomiędzy 

inklinacją mieszkańców do ponoszenia opłat za możliwość korzystania z Wielkopolskiego 

Parku Narodowego, a wybranymi zmiennymi objaśniającymi jest analiza logitowa 

[Czerwińska-Kayzer D., 2013]. Główną ideą tej metody badawczej jest wskazanie 

czynników, które różnicują analizowaną skłonność populacji zamieszkującej badaną okolicę 

do ponoszenia opłat. Analizując empiryczne poziomy istotności stwierdziłem, że inklinacja 

do ponoszenia opłat za korzystanie z dóbr Wielkopolskiego Parku Narodowego zależy 

głównie od wiedzy respondentów o walorach przyrodniczych Wielkopolskiego Parku 

Narodowym, ich przynależności do organizacji ekologicznych oraz od poglądu na finansowe 

wymagania ochrony środowiska. Oceny współczynników regresji dla dych zmiennych 
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charakteryzują się wartościami dodatnimi, co dowodzi, że wraz ze wzrostem świadomości 

społecznej respondentów rosną ich skłonności do ponoszenia kosztów na rzecz 

Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Analizując wyniki testowania istotności poszczególnych zmiennych objaśniających, w 

przypadku otrzymania rekompensaty w przypadku hipotetycznego uniemożliwienia 

korzystania z Parku, stwierdziłem, że poziom oczekiwanej rekompensaty w przypadku 

uniemożliwienia respondentom korzystania z dóbr Wielkopolskiego Parku Narodowego 

zależy od następujących zmiennych: wieku respondenta, średniego dochodu netto na osobę w 

rodzinie, poglądów na finansowe wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz od 

odległości od Parku. 

 

Do najważniejszych moich osiągnięć po uzyskaniu stopnia doktora, w zakresie pozostałego 

dorobku naukowego, można zaliczyć: 

- podział ewapostranspiracji rzeczywistej na frakcję pochodzącą ze strefy aeracji oraz na 

frakcję ze strefy saturacji; 

- wskazanie, że efektywność redukowania zanieczyszczeń przez pas zadrzewień zależy od 

intensywności parowania, głębokości poziomów wody gruntowej oraz panujących 

warunków pogodowych; 

- wykazanie, że w warunkach Wielkopolski, zmiana niedosytu wilgotności powietrza 

praktycznie nie wpływa na wielkość ewapotranspiracji rzeczywistej; 

- wykazanie, że zmiany jakości wód rzecznych wpływają na zmiany makrofitowego indeksu 

rzecznego; 

- wykazanie, że dla rozważanych grup zbiorowisk roślinnych, oddychanie ekosystemu jest 

równocześnie powiązana ze zmianą temperatury, zmianą głębokością zwierciadła wody oraz 

współdziałaniem pomiędzy wyróżnionymi czynnikami; 

- wyznaczenie czynników różnicujących inklinacje respondentów do ponoszenia kosztów na 

rzecz Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz różnicujących wysokość rekompensaty w 

przypadku hipotecznego uniemożliwienia korzystania z dóbr Wielkopolskiego Parku 

Narodowego. 
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7. Zestawienie dorobku naukowo – badawczego 

- 18 artykuły naukowe znajdujących się w bazie Journal Citation Reports, 

- 44 artykuły naukowe w czasopismach innych niż znajdujące się w bazie Journal Citation 

Reports, 

- 1 monografia, 

- 5 rozdziały w monografiach, 

 

- 8 prace opublikowane w materiałach konferencyjnych, 

- 24 streszczenia konferencyjne, 
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- 5 artykuły popularno – naukowe, 

- udział w 3 projektach badawczych, w tym w jednym jako kierownik, 

- promotor pomocniczy 3 prac doktorskich. 

Tabela. Zestawienie dorobku (po uzyskaniu tytułu doktora) z uwzględnieniem oceny 

punktowej czasopism wg MNiSW zgodnie z rokiem wydania oraz IF za rok publikacji 

Lp. Nazwa czasopisma 
Liczba 

dokonań 
IF 

Punktacja 

MNiSW 

Suma 

punktów 

MNiSW 

Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports 

1 Polish Journal of Environmental Studies 3 

0,627 

0,600 

1,120 

10 

15 

15 

40 

2 Environmetrics 1 1,000 20 20 

3 Polish Journal of Ecology 1 0,542 13 13 

4 Acta Societatis Botanicorum Poloniae 1 0,267 13 13 

5 Fresenius Environmental Bulletin 2 
0,660 
0,641 

15 

15 
30 

6 Plant and Soil 1 2,638 40 40 

7 Archives of Environmental Protection 1 0,901 15 15 

8 
Acta Biologica Cracoviensia series 

Botanica 
2 

0,662 

0,800 
20 40 

9 Hydrobiologia 2 
2,212 

2,212 
30 60 

10 European Journal of Plant Pathology 1 1,490 30 30 

11 Atmospheric Pollution Research 1 1,371 20 20 

12 Rocznik Ochrona Środowiska 1 0,808 15 15 

13 
Environmental Monitoring and 

Assessment 
1 1,687 30 30 

Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych 

niż znajdujące się w bazie Journal Citation Reports 

1 Colloquium Biometricum 2 - 3; 2 5 

2 Agriculture 1 - 3 3 

3 Rolnictwo 1 - 3 3 

4 Sylwan 1 - 6 6 

5 Infrastructure and Ecology of Rural Areas 7 - 
4; 4; 4; 6; 

5; 4; 10 
31 

6 Acta Agrophysica 1 - 4 4 

7 
Ochrona środowiska i zasobów 

naturalnych 
1 - 4 4 

8 Polish Journal of Environmental Studies 5 - 10 50 

9 
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk 

Rolniczych 
1 - 4 4 

10 

Studia i materiały centrum edukacji 

przyrodniczo-leśnej. Proceedings of the 

center for nature and forestry education 

1 - 4 4 

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNmsSZgYbSAhVnDZoKHctEDWsQFghBMAQ&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEnvironmental_Monitoring_and_Assessment&usg=AFQjCNFrFuNp5P0v_1Qyh4v50IjSMiu98A
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNmsSZgYbSAhVnDZoKHctEDWsQFghBMAQ&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEnvironmental_Monitoring_and_Assessment&usg=AFQjCNFrFuNp5P0v_1Qyh4v50IjSMiu98A
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