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Hodnotenie habilitačnej práce 

 

Viac ako  50 rokov sa systematicky zhromažďujú na Slovensku výsledky štúdií 

o dynamike a štruktúre prírodných vysokohorských smrekových lesov. Od 

začiatkuvykonávania terénnych prác  na základe  rovnakej metodiky  sú tieto realizované   na 

trvalých výskumných plochách. Iniciátorom výskumu  bol profesor Štefan Korpeľ, ktorý po 

mnoho rokov spolu so spolupracovníkmi vykonával meranie týchto porastov. Následne  

pokračoval s jeho výskumom profesor Milan Saniga a v poslednej dobe ich realizoval dr. 

Stanislav Kucbel. Výsledkom dlhej a konzistentnej práce mnohých ľudí je veľké množstvo 

podrobných údajov, ktoré už boli publikované v mnohých článkoch. Ale je na čase zhrnúť 

roky výskumu a vysvetliť mechanizmy, ktoré formujú štruktúru a dynamiku horských 

smrekových lesov. Iba súhrnné kvantitatívne údaje získané v priebehu desiatok rokov na 

mnohých miestach poskytnú šancu odhaliť zákonitosti, ktoré nemôžu byť odhalené 

prostredníctvom krátkodobého pozorovania v niekoľkých málo miestach. Na túto ambicióznu 

úlohu sa podujal dr. Stanislav Kucbel v rámci svojej  habilitácie. Urobil meta-analýzu 

všetkých dát zhromaždených systematicky za viac ako tridsať rokov na trvalých výskumných 

plochách nachádzajúcich sa v Beskydách, Vysokých a Nízkych Tatrách a masíve Poľany. 

Môžem na tomto mieste len vyjadriť poľutovanie nad tým, že nezobral do úvahy výskum 

profesora Andrzeja Jaworského z poľskej strane masívu Babej hory. Sú vykonávané tridsať 

rokov podľa rovnakej metodiky, aká je používaná na Slovensku. 

 

        V prvej časti svojej habilitačnej práce dr. Kucbel prezentoval aktuálne poznatky o 

vysokohorských smrečinách. Táto časť si zaslúži väčšiu pozornosť, pretože to nie je len súhrn 

vedomostí. V tomto veľmi zaujímavom texte je veľa originálnych zistení autora. Upozorňuje 

tu na problémy, s ktorými sa stretávajú pokusy vysvetliť príčiny spôsobujúce vznik 

jednovrstvových vysokohorských smrekových porastov aj napriek značnému kolísaniu veku 

stromov. Tieto čiastočne vyplývajú zo v strednej Európe všeobecne prijímanej koncepcie 

dynamiky lesa v podobe vývojového cyklu. Tento koncept môže byť úspešne aplikovaný pri 

opise štruktúry lesa, ale nie je rovnako užitočný pre poznanie mechanizmov, ktoré ovplyvňujú 

jeho dlhodobý vývoj. Jeho použitie je problematické najmä tam, kde sa vyskytujú javy s 

veľmi nízkou frekvenciou a vysokou intenzitou definované ako ekologické disturbancie. Dr. 

Kucbel tiež venuje veľa priestoru obmedzujúcim podmienkam vedúcim k obnove smreka. 

Kladie dôraz na silnú závislosť rastu mladých smrekov od intenzity priameho slnečného 

žiarenia. Tiež upozorňuje na oneskorenie v procese obnovy vo vzťahu k rozpadu porastu 

kvôli jej závislosti na odumretých kmeňoch, ktoré podliehajú postupnému rozkladu. 

Predpokladá sa, že tieto javy hrajú veľkú úlohu pri vytváraní jednovrstvovej štruktúry 

smrekových porastov. 

 

     Po tomto zaujímavom súhrne poznatkov o vysokohorských smrečínách boli predstavené 

pracovné ciele, medzi ktorými si zaslúži osobitnú pozornosť posledný - praktický cieľ. Stojí 

za zmienku, že celá práca je veľmi logicky štruktúrovaná a vychádza z poznania javov, ktoré 

tvoria dynamiku sledovaných lesov cez objasnenie mechanizmov, ktoré určujú ich zmeny až 

po formulovanie pravidiel pre dosiahnutie „optimálnej štruktúry lesa“. Chýbalo mi len 

objasnenie, čo sa rozumie pod pojmom „optimálna štruktúra lesa“. 



 

Už v prvej časti kapitoly „Výsledky a diskusia“, čo je súhrn dlhodobého výskumu na trvalých 

výskumných plochách, nájdeme rad zaujímavých výsledkov. Dr. Kucbel okrem iného uvádza, 

že v podmienkach vysokej nadmorskej výšky zásoba smrekového lesa a jeho kruhová 

základňa zvyčajne nie je vyššia ako 550 m
3
/ha a 55 m

2
/ha. Množstvo nekromasy dosahuje 

v priemere asi 150 m
3
/ha, čo znamená, že na jednom hektári vysokohorských smrečín môže 

byť až do 700 m
3
 dreva. Podiel mŕtvych kmeňov vo vzťahu k zásobe porastu zriedka klesne 

pod 25%, čo je viac, než bolo zistené v nížšie položených bukových lesoch. Tieto informácie 

významne dopĺňajú naše vedomosti/poznatky/ o lesoch strednej Európy. Doteraz boli takéto 

základné údaje, ktoré zhŕňajú celý rad štúdií, známe len z listnatých lesov v tejto časti nášho 

kontinentu a boreálnych lesov. 

 

     Veľmi dôležitý je výsledok, že obnova smreka zažíva významné oneskorenie vo vzťahu 

k rozpadu porastu, ktorý sa vysvetľuje vysokými nárokmi mladých smrekov vo vzťahu k 

priamemu slnečnému žiareniu a ich obnove na tlejúcom dreve. Zdá sa, že tento dôležitý 

výsledok nebol plne zohľadnený v parametrizácii modelu v poslednej časti práce. Tento 

model predpokladá, že čas potrebný na obnovu je 25 rokov, teda toľko smreky potrebujú na 

dosiahnutie výšky 1,3 m. Čas potrebný na obnovu smreka je asi dlhší, pretože po rozpade 

porastu prejde veľa rokov, než sa objaví nálet a podrast v množstve dostatočnom pre 

vytvorenie novej generácie stromov/lesa/. 

 

     Jedným z najdôležitejších výsledkov práce je prezentácia štyroch alternatívnych možností 

dynamiky smrekových porastov, pričom dr. Kucbel nenecháva nikoho na pochybách, že vo 

vysokohorských smrekových lesoch dochádza najčastejšie k vytváraniu unimodálnej 

hrúbkovej štruktúry. Trochu prekvapivým výsledkom je častý výskyt veľmi rýchlych zmien v 

smrekových porastoch. Vo väčšine prípadov sa ich hrúbková štruktúra zmenila výrazne 

z dekády na dekádu. Dr.Kucbel upozorňuje na skutočnosť, že prevaha unimodálnej hrúbkovej 

štruktúry vo vysokohorských porastoch môže svedčiť o tom, že k ich vzniku prispeli silné 

disturbancie. Toto vysvetlenie je najpravdepodobnejšie, bolo by ale oveľa lepšie podložené, 

keby bolo formulované nielen s ohľadom na vekovú, ale aj hrúbkovú štruktúru porastu. 

 

      Významným výsledkom výskumu je poskytnutie vierohodných dôkazov, že v rámci 

prirodzeného vývoja často dochádza k homogenizácii hrúbkovej štruktúry porastov. 

Existencia takejto cesty vývoja je dôkazom, že príčinou vzniku porastu s unimodálnou 

štruktúrou nemusí nutne byť silná disturbancia, ktorá zničila predchádzajúcu generáciu 

stromov a iniciovala veľkoplošnú obnovu. Tento veľmi zaujímavý výsledok ukazuje, že aj pri 

prevahe maloplošných disturbancií môže dôjsť k vytvoreniu porastu s unimodálnou 

štruktúrou, v ktorom je zvlášť pravdepodobný výskyt veľkoplošnej disturbancie. Tento 

výsledok priviedol dr. Kucbela k hľadaniu metód, ktoré vedú k vytváraniu smrekových 

porastov odolnejších voči účinkom faktorov, ktoré spôsobujú rozsiahle disturbancie. Preto pre 

ďalší výskum vybral fragment vysokohorských smrekových lesov, ktorý sa vyznačoval 

vysokou priestorovou variabilitou štruktúry a prítomnosťou obnovy smreka. V skutočnosti sa 

porast v masíve Prašivej ukázal byť mozaikou fragmentov s výrazne odlišnou štruktúrou 

porastu a početnosťou obnovy. 

 

    Prekvapivý výsledok tejto časti štúdie bolo, že sa nepotvrdila závislosť medzi intenzitou 

obnovy smreka a svetelnými podmienkami, čo bolo opakovane zistené v iných štúdiách. 

Naopak, plne bol potvrdený vzťah medzi výskytom smrekového zmladenia a prítomnosťou 

rozkladajúceho sa dreva. Zistilo sa tiež, že pre úspech smrekového zmladenia musí byť 

splnená ako prvá podmienka prítomnosť mŕtvych kmeňov, na ktorých môžu klíčiť semená 



smreka a ktoré poskytujú príležitosť k ďalšiemu rozvoju náletu a podrastu, a až potom je 

dôležitý dostatok svetla. 

 

     V poslednej časti kapitoly „Výsledky a diskusia“ navrhol dr. Kucbel model dynamiky 

vysokohorských smrekových porastov. S pomocou tohto modelu sa pokúsil určiť podmienky 

vedúce k dosiahnutiu optimálnej štruktúry týchto porastov, ktorá je chápaná ako trvale 

diferencovaná štruktúra znižujúca pravdepodobnosť vzniku intenzívnych a rozsiahlych 

disturbancií. Prezentovaný model je veľmi jednoduchý a vedie k niekoľkým veľmi dôležitým 

zisteniam z hľadiska posilňovania stability smrekových porastov. Ukazuje, ako dochádza vo 

vysokohorských smrečinách na veľkých plochách k vytvoreniu jednovrstvových porastov 

typických pre štádium optima. Pri zohľadnení veku stromov rôznych výšok sa ukázalo, že 

jednovrstvové štruktúry majú tendenciu v prirodzených podmienkach zaberať asi 2/3 plochy 

porastu. Týmto spôsobom dr. Kucbel našiel jednoduché vysvetlenie a potvrdenie pravdivosti 

staršej intuície profesora Korpeľa. 

 

S ohľadom na zaujímavé zistenia modelu, moje pochybnosti vzbudzuje praktický návrh 

predložený v poslednom odseku na strane 85. Dr.  Kucbel naznačuje, že na získanie trvalo 

diferencovanej porastovej štruktúry by mali byť v budúcich desaťročiach odstraňované 

stromy na 3,5 % plochy porastu. V takomto prípade ale dôjde k vytvoreniu porastu, ktorý na 

2/3 plochy bude mať vek 100 až 280 rokov. Porast bude na rovnako veľkej ploche tiež 

rovnorodý a zložený zo stromov hornej vrstvy, citlivých na účinky prírodných škodlivých 

faktorov. Nemala by sa rýchlosť odstraňovania stromov zvýšiť na viac ako 3,5 % v priebehu 

desiatich rokov a znížiť vek, do ktorého môžu žiť smreky? Dúfam, že moja otázka bude 

vysvetlená počas obhajoby habilitácie. 

 

     Ak zhrnieme túto časť práce, dospel som k záveru, že habilitácia dr. Kucbela je hodnotnou 

prácou. Tvorivo zhŕňa vedecké výsledky zhromaždené za viac než 30 rokov výskumu 

vysokohorských smrekových lesov. Navyše veľmi jasne a pomocou jednoduchého modelu 

ukazuje dynamiku lesa a vysvetľuje mechanizmus vzniku jednovrstvových smrekových 

porastov citlivých na vonkajšie faktory – vietor a podkôrny hmyz. Je to jedna z najlepších 

prác, ktoré som mal možnosť čítať v posledných rokoch o dynamike lesných porastov. 

 

Hodnotenie vedeckej činnosti 

 

      Vedecká činnosť dr. Stanislava Kucbela sa skladá zo 75 položiek. Medzi ne patrí 

autorstvo alebo spoluautorstvo 4 monografií, 20 článkov publikovaných vo vedeckých 

časopisoch zahraničných a domácich, 14 článkov v medzinárodných a domácich vedeckých 

zborníkoch a monografiách, 23 článkov publikovaných v zborníkoch z konferencií a 7 

ostatných prác. Myslím, že táto činnosť je významná, vzhľadom k nízkemu veku kandidáta, 

ktorý svoju prvú prácu publikoval v roku 1999, krátko po absolvovaní Lesníckej fakulty 

Technickej univerzity vo Zvolene. Vedecká činnosť dr. Kucbela sa v posledných rokoch 

výrazne zvýšila. Až 37 publikácií, to znamená polovica z celého zoznamu, bolo 

publikovaných po roku 2008. To znamená, že v priebehu posledných piatich rokov každý rok 

vydal v priemere 7–8 prác. Rekordný bol rok 2011, kedy bolo publikovaných 13 prác. Od 

roku 2010 dr. Kucbel a jeho kolegovia začali publikovať články v medzinárodných 

časopisoch. V databáze Web of Science sa nachádzajú 3 články publikované v týchto 

časopisoch, v databáze Scopus je uvedených 9 prác, ktoré boli citované celkom 40 krát (38 

bez autocitácií). Vzhľadom k tomu, že najstarší článok v tejto databáze pochádza z roku 2009 

a rok od roka počet citácií neustále rastie a v minulom roku dosiahol počet 18, je jasné, že dr. 



Kucbel sa pomaly stáva aktívnym účastníkom v medzinárodnom obehu vedeckých informácií 

a jeho práca je stále lepšie vnímaná. 

 

 

      Od začiatku svojej vedeckej práce sa dr. Kucbel venuje štruktúre a dynamike prírodných 

lesov a procesu prirodzenej obnovy lesa. Len v niekoľkých prácach sa zaoberal inými 

otázkami výskumu. Niekoľko prác je venovaných metódam pestovania lesov, pokiaľ ide o 

vytváranie porastových štruktúr. Tri práce boli venované distribúcii jemných koreňov stromov 

v pôde. V niekoľkých článkoch sa zaoberal aj otázkami ako sú: metodické aspekty merania 

svetelných podmienok pri použití hemisferických fotografií, semenná úroda vo 

vysokohorských smrekových porastoch, prírastok rôznych proveniencií smreka v Arboréte vo 

Zvolene a množstvo mŕtvych kmeňov vo vysokohorskom lese. Tento stručný prehľad 

vedeckých výstupov ukazuje, že výskumu záujmy výskumu dr. Kucbela boli stanovené už v 

čase ukončenia štúdia a od tej doby sa nezmenili. O tom svedčí okrem iného vypracovanie 

diplomovej práce aj habilitačnej práce. Obidve sa týkajú štruktúry lesných porastov a ich 

optimalizácie a boli vypracované vo vysokohorských lesoch. Analýza vedeckých prác dr. 

Kucbela ukazuje na jednu zásadnú zmenu, ku ktorej došlo pred 7 rokmi. V zozname 

publikácií je 19 prác, ktorá sú jeho výlučným autorstvom. Jedná sa najmä o práce publikované 

pred rokom 2007. Vtedy sa stal aktívnym členom dobre pracujúceho výskumného tímu a 

publikuje predovšetkým spolu s kolegami z Katedry pestovania lesov. Zoznam publikácií dr. 

Kucbela jasne ukazuje, že v posledných rokoch došlo k výraznému zrýchleniu jeho vedeckého 

rozvoja. Jeho výskum dosahuje stále vyššiu úroveň, čo potvrdzujú nielen publikácie v 

časopisoch s veľmi dobrou odozvou v medzinárodnom meradle. Vedecký vývoj sa odráža aj v 

tituloch diel, v ktorých má svoj podiel, kde sa z roka na rok viac a viac venuje pozornosť 

riešeniu vedeckých problémov a menej sa zameriava pozornosť na opis stavu alebo popis 

zmien študovaných objektov. 

 

Zhrnutie posudku 

 

       Po mnoho dekád bola stredoeurópska ekológia lesa založená na popise štruktúry porastov 

a stavu prirodzenej obnovy, ktoré boli vykonávané na rôznych miestach a opakované na 

trvalých výskumných plochách. Na základe týchto popisov bola snaha identifikovať javy, 

ktoré tvoria dynamiku lesa a pochopiť ich vzťahy. Bola to nepochybne potrebná fáza 

výskumu, ktorý umožnil zhromaždiť základné informácie o prirodzených lesoch v strednej 

Európe. Zároveň mal takýto metodický prístup len obmedzené možnosti interpretácie. Dr. 

Kucbel využil bohatý materiál zhromaždený v tej dobe. Avšak je zástupcom odlišného 

metodického prístupu pri štúdiu ekológie lesa. Zaujímajú ho v ňom konkrétne ekologické 

mechanizmy, ktoré sa snaží odhaliť a potom vysvetliť ich činnosť. Takže so všetkým 

presvedčením môžem povedať, že habilitačná práca Stanislava Kucbela a veľká časť jeho 

predchádzajúcich vedeckých prác predstavujú významný príspevok k európskej ekológii lesa. 

 

Záver 

     Potvrdzujem, že habilitačná práca dr. Stanislava Kucbela „Časová a priestorová variabilita 

štruktúry vysokohorských smrekových lesov Slovenska“ spĺňa požiadavky habilitačnej práce. 

Zároveň si myslím, že jeho práca je významná a odráža dosiahnutie vysokej úrovne vedeckej 

práce a vysokej autonómie pri výskumnej práci. Preto odporúčam prijatie dr. Stanislava 

Kucbela do ďalšej fázy habilitácie a súčasne podporujem jeho ustanovenie na pozíciu 

docenta. 

 

Poznaň, 14.04.2014    Prof. dr hab. Jan Holeksa 



 

Opinia  

na temat rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego doktora Stanislava Kucbela  

  Ocena rozprawy habilitacyjnej  

Od około 50 lat systematycznie gromadzone są na Słowacji rezultaty badań na temat dy-

namiki i struktury naturalnych, wysokogórskich świerkowych lasów. Od początku prowadzo-ne 

są one w oparciu o tę samą metodykę prac terenowych na trwałych powierzchniach ba-dawczych. 

Ich inicjatorem był profesor Štefan Korpeľ, który przez wiele lat wraz ze współ-pracownikami 

wykonywał pomiary drzewostanów. Potem badania kontynuował profesor Mi-lan Saniga, a 

ostatnio realizował je dr Stanislav Kucbel. Rezultatem długotrwałej i konse-kwentnej pracy wielu 

osób jest ogromna ilość danych szczegółowych, które zostały już opu-blikowane w wielu 

artykułach. Przyszedł jednak czas na podsumowanie wieloletnich badań oraz wyjaśnienie 

mechanizmów kształtujących strukturę i dynamikę wysokogórskich świer-kowych lasów. Dopiero 

zestawienie danych ilościowych gromadzonych przez kilkadziesiąt lat na wielu miejscach daje 

szansę na wykrycie prawidłowości, których nie można dostrzec prowadząc krótkotrwałe 

obserwacje na nielicznych stanowiskach. Tego ambitnego zadania podjął się dr Stanislav Kucbel 

w ramach swojej pracy habilitacyjnej. Dokonał on meta-analizy wszystkich danych 

gromadzonych systematycznie przez trzydzieści lat na stałych powierzch-niach badawczych 

zlokalizowanych w Beskidach, Tatrach, Niżnich Tatrach i w masywie Po-ľany. Można w tym 

miejscu wyrazić tylko żal, że nie wziął pod uwagę badań profesora An-drzeja Jaworskiego z 

polskiej strony masywu Babiej Góry. Są one prowadzone od trzydziestu lat według tej samej 

metodyki, jaką posługują się badacze na Słowacji.  

W pierwszej części swojej rozprawy habilitacyjnej dr Kucbel przedstawił dotychczasową 

wiedzę na temat wysokogórskich świerczyn. Warto poświęcić tej części więcej uwagi, ponie-

waż nie jest to tylko podsumowanie wiedzy. W tym bardzo interesującym tekście znajduje się 

sporo oryginalnych ustaleń Autora. Zauważa on problemy, na jakie napotykają próby wyja-

śnienia przyczyn formowania się jednowarstwowych wysokogórskich drzewostanów świer-

kowych mimo znacznego zróżnicowania wieku drzew. Częściowo wynikają one z powszech-

nie w Europie Środkowej przyjętej koncepcji dynamiki lasu ujmowanej w postaci cyklu roz-

wojowego. Koncepcja ta z powodzeniem może być stosowana do opisu tekstury lasu, jednak 

nie jest tak samo przydatna do poznania mechanizmów kierujących jego dynamiką na prze-

strzeni długiego okresu. Jej zastosowanie jest problematyczne zwłaszcza tam, gdzie z bardzo 

niską frekwencją zachodzą zjawiska o dużej intensywności określane jako zaburzenia ekolo-

giczne. Dr Kucbel sporo miejsca poświęca także warunkom ograniczającym i sprzyjającym 

odnawianiu się świerka. Podkreśla silne uzależnienie rozwoju młodych świerków od inten-

sywności bezpośredniego oświetlenia dna lasu. Zwraca również uwagę na opóźnienie procesu 

odnowienia w stosunku do rozpadu drzewostanu w związku z jego uzależnieniem od mar-

twych pni ulegających powolnemu rozkładowi. Uważa, że te zjawiska mają spory udział w 

tworzeniu jednowarstwowej struktury świerczyn.  

Po tym interesującym podsumowaniu wiedzy o wysokogórskich świerczynach przedsta-wione 

zostały cele pracy, wśród których na szczególną uwagę zasługuje ostatni – praktyczny cel. Warto 

zwrócić uwagę, że cała praca jest bardzo logicznie skonstruowana i prowadzi od rozpoznania 

zjawisk składających się na dynamikę badanych lasów, poprzez wyjaśnienie me-chanizmów 

determinujących ich przemiany, do sformułowania reguł postępowania dla uzy-skania 

„optymalnej struktury lasu”. Zabrakło mi tylko wyjaśnienia, co kryje się pod pojęciem 

„optymalna struktura lasu”.  

Już w pierwszej części rozdziału „Výsledky a diskusia”, będącej podsumowaniem wielo-

letnich badań na stałych powierzchniach, znajdujemy szereg interesujących wyników. Dr Kucbel 

stwierdza między innymi, że w warunkach wysokogórskich zasobność drzewostanów 

świerkowych i ich pole przekroju pierśnicowego z reguły nie przekraczają 550 m3/ha i 55 m2/ha. 



Ilość nekromasy osiąga przeciętnie około 150 m3/ha, co oznacza, że na jednym hekta-rze 

wysokogórskiej świerczyny może być nawet 700 m3 drewna. Udział martwych pni w sto-sunku do 

zasobności drzewostanu rzadko spada poniżej 25%, co jest wartością wyższą od stwierdzanej w 

niżej położonych lasach bukowych. Te informacje uzupełniają znacząco naszą wiedzę o lasach 

Europy Środkowej. Dotąd takie podstawowe dane, będące podsumowaniem wielu badań, były 

znane tylko z lasów liściastych tej części naszego kontynentu i z lasów bo-realnych.  

Bardzo ważne jest ustalenie, że odnowienie świerka doznaje znacznego opóźnienia w sto-

sunku do rozpadu drzewostanu, co tłumaczone jest wysokimi wymaganiami młodych świer-ków 

w stosunku do bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz ich pojawianiem się na 

butwiejącym drewnie. Wydaje się, że ten ważny rezultat nie został w pełni uwzględniony przy 

parametryzacji modelu w ostatniej części pracy. W modelu przyjęto, że czas odnawiania wy-nosi 

25 lat, czyli tyle ile świerki potrzebują dla osiągnięcia wysokości 1,3 m. Czas odnawiania się 

świerka jest prawdopodobnie dłuższy, ponieważ po obumarciu drzewostanu mija sporo lat zanim 

pojawi się nalot i podrost w ilości wystarczającej do uformowania nowego pokolenia drzew.  

Jednym z najważniejszych wyników jest przedstawienie czterech alternatywnych dróg 

dynamiki drzewostanów świerkowych, przy czym dr Kucbel nie pozostawia wątpliwości, że 

najczęściej w wysokogórskich lasach świerkowych dochodzi do uformowania się jednomo-dalnej 

struktury grubościowej. Nieco zaskakującym wynikiem jest częste zachodzenie bardzo szybkich 

zmian drzewostanów świerkowych. W większości przypadków ich struktura grubo-ściowa 

zmieniała się istotnie z dekady na dekadę. Dr Kucbel zwraca przy tym uwagę, że po-wszechność 

jednomodalnej struktury grubościowej w wysokogórskich drzewostanach może świadczyć o tym, 

iż w ich powstawaniu miały udział silne zaburzenia. Wniosek ten jest jak najbardziej 

prawdopodobny, jednak miałby dużo mocniejsze podstawy, gdyby był formuło-wany przy 

uwzględnieniu struktury wiekowej drzewostanu, a nie tylko struktury grubościo-wej.  

Niemniej znaczącym rezultatem badań jest dostarczenie wiarygodnych dowodów na to, że w 

miarę rozwoju następuje często ujednolicenie struktury grubościowej drzewostanów. Ist-nienie 

takiej ścieżki rozwojowej dowodzi, że niekoniecznie u początku drzewostanów o jed-nomodalnej 

strukturze musi być silne zaburzenie niszczące poprzednie pokolenie drzew i ini-cjujące 

odnowienie na dużym obszarze. Ten bardzo interesujący wynik ukazuje, że mimo przewagi 

małopowierzchniowych zaburzeń może dojść do uformowania się drzewostanu o jednomodalnej 

strukturze, w którym z dużym prawdopodobieństwem może wystąpić wielko-powierzchniowe 

zaburzenie.  

Ten ostatni wynik skłonił dra Kucbela do poszukiwania metody prowadzącej do uformo-

wania drzewostanów świerkowych bardziej odpornych na oddziaływanie czynników ze-
wnętrznych, powodujących rozległe zaburzenia. Dlatego do swoich kolejnych badań wybrał 

fragment wysokogórskiej świerczyny charakteryzujący się dużą przestrzenną zmiennością 

struktury i obecnością odnowienia świerka. Istotnie, badany las w masywie Prašivej okazał się 

mozaiką fragmentów wyraźnie różniących się strukturą drzewostanu i obfitością odnowie-nia.  

Zaskakującym wynikiem tej części badań było stwierdzenie braku zależności między in-

tensywnością odnowienia świerka a warunkami świetlnymi, którą wielokrotnie stwierdzano w 

badaniach. W pełni natomiast potwierdzona została zależność pojawiania się młodych świer-ków 

od obecności murszejącego drewna. Okazało się zatem, że dla sukcesu młodego pokole-nia 

świerków najpierw musi być spełniony warunek obecności martwych pni, na których mo-gą 

kiełkować nasiona świerków i które zapewniają możliwość dalszego rozwoju nalotu i pod-rostu, a 

dopiero w drugiej kolejności ujawnia się znaczenie światła.  

W ostatniej części rozdziału „Výsledky a diskusia” dr Kucbel zaproponował model dyna-miki 

wysokogórskich drzewostanów świerkowych. Z pomocą tego modelu podjął się próby określenia 

warunków sprzyjających uzyskaniu optymalnej struktury tych drzewostanów, ro-zumianej jako 

struktury trwale zróżnicowanej przestrzennie i zmniejszającej prawdopodo-bieństwo powstania 

intensywnych i wielkopowierzchniowych zaburzeń. Przedstawiony mo-del jest bardzo prosty i 



prowadzi do bardzo ważnych ustaleń z punktu widzenia wzmocnienia stabilności świerkowych 

drzewostanów. Ukazuje on, w jaki sposób dochodzi w wysokogór-skich świerczynach do 

uformowania się na znacznych powierzchniach jednowarstwowych drzewostanów typowych dla 

fazy optymalnej. Uwzględniając wiek drzew o różnej wysokości udowodniono, że 

jednowarstwowe drzewostany w warunkach naturalnych mają tendencję do zajmowania około 2/3 

powierzchni lasu. W ten sposób dr Kucbel znalazł proste wyjaśnienie i potwierdzenie 

prawdziwości wcześniejszych intuicji profesora Korpeľa.  

Mając na uwadze interesujące wnioski płynące z modelu, moje wątpliwości budzi prak-tyczny 

wniosek przedstawiony w ostatnim akapicie na stronie 85. Dr Kucbel sugeruje, że dla uzyskania 

trwale zróżnicowanej struktury drzewostanu należy w ciągu kolejnych dekad usu-wać drzewa z 

3,5% powierzchni. Takie tempo prowadzi jednak do uformowania drzewostanu, który na 2/3 

powierzchni będzie miał wiek od 100 do 280 lat. Będzie zatem na tak dużej po-wierzchni 

jednorodny, bo składający się z drzew należących do górnej warstwy, i w dalszym ciągu wrażliwy 

na oddziaływanie naturalnych czynników niszczących. Czy nie należałoby zwiększyć tempa 

usuwania drzew ponad 3,5% w ciągu jednej dekady i obniżyć wiek, do któ-rego dożywają 

świerki? Mam nadzieję, że moja wątpliwość zostanie rozwiana w czasie kolo-kwium 

habilitacyjnego.  

Podsumowując tę część recenzji, stwierdzam że rozprawa habilitacyjna dra Kucbela jest 

bardzo wartościowym opracowaniem. Twórczo podsumowuje spory dorobek naukowy zgro-

madzony na przestrzeni 30 lat badań wysokogórskich lasów świerkowych. Ponadto w sposób 

bardzo jasny i przy wykorzystaniu prostego modelu przedstawia dynamikę lasu i wyjaśnia 

mechanizm powstawania jednowarstwowych drzewostanów świerkowych wrażliwych na 

czynniki zewnętrzne – wiatr i kornika. Jest to jedna z najlepszych prac, jakie miałem okazję 

czytać w ostatnich latach na temat dynamiki drzewostanów.  

Ocena dorobku naukowego  
Na dorobek naukowy doktora Stanislava Kucbela składa się 75 pozycji. Jest wśród nich 

autorstwo lub współautorstwo 4 monografii, 20 artykułów opublikowanych w czasopismach 

naukowych zagranicznych i krajowych, 14 rozdziałów w zagranicznych i krajowych mono-

grafiach, 23 artykuły wydane w zbiorach prac po konferencjach oraz 7 innych prac. Uważam, że 

ten dorobek jest znaczny, zważywszy młody wiek Kandydata, który pierwszą swoją pracę 

opublikował w 1999 roku, tuż po ukończeniu studiów na Wydziale Leśnym Uniwersytetu 

Technicznego w Zwoleniu.  

Aktywność naukowa dra Kucbela wyraźnie zwiększyła się w ostatnich latach. Aż 37 po-zycji, 

czyli połowa całego dorobku, zostało opublikowanych po 2008 roku. Oznacza to, że w ciągu 

ostatnich pięciu lat każdego roku publikował przeciętnie 7-8 pozycji. Rekordowy był rok 2011, 

kiedy ukazało się 13 prac. Począwszy od roku 2010 dr Kucbel zaczął wraz ze współpracownikami 

publikować artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W bazie Web of Science 

znajdują się 3 artykuły opublikowane w takich czasopismach, a w bazie Scopus wymienionych 

jest 9 prac, które były cytowane łącznie 40 razy (38 bez autocytacji). Zważywszy, że najstarszy 

artykuł zamieszczony w tej bazie pochodzi z 2009 roku, a z roku na rok liczba cytacji 

systematycznie wzrasta i w roku ubiegłym osiągnęła liczbę 18, należy stwierdzić, że dr Kucbel 

staje się powoli aktywnym uczestnikiem międzynarodowego obiegu informacji naukowej i jego 

dorobek jest coraz lepiej dostrzegany.  

Od początku swojej pracy naukowej dr Kucbel interesuje się strukturą i dynamiką drze-wostanów 

naturalnych oraz procesem odnowienia drzew. Tylko w nielicznych pracach zaj-mował się inną 

problematyką badawczą. Kilka prac poświęcił metodom hodowli lasu w aspekcie formowania 

struktury drzewostanu. Trzy prace zostały poświęcone rozmieszczeniu drobnych korzeni drzew w 

glebie. Natomiast w pojedynczych artykułach zajmował się takimi zagadnieniami jak: 

metodyczne aspekty pomiaru warunków świetlnych przy użyciu fotografii hemisferycznych, 

obradzanie nasion w wysokogórskich drzewostanach świerkowych, przy-rost różnych 

proweniencji świerka w arboretum w Zwoleniu i stan martwych pni w wysoko-górskim lesie.  



Ten krótki przegląd dorobku naukowego ukazuje, że zainteresowania naukowe dra Kuc-bela 

zostały sprecyzowane już w chwili ukończenia studiów i od tamtego czasu nie uległy zmianie. O 

tej konsekwencji świadczy między innymi zestawienie pracy dyplomowej i roz-prawy 

habilitacyjnej. Obie dotyczą struktury drzewostanów i jej optymalizacji, i obie zostały wykonane 

w lasach wysokogórskich. Analiza dorobku naukowego dra Kucbela ukazuje na-tomiast jedną 

ważną zmianę, jaka dokonała się 7 lat temu. W spisie publikacji jest 19 prac będących wyłącznie 

jego autorstwa. Są to pozycje opublikowane przede wszystkim przed rokiem 2007. Wtedy stał się 

on aktywnym członkiem dobrze pracującego zespołu badawcze-go i publikuje głównie razem ze 

współpracownikami z Katedry Hodowli Lasu.  

Zestawienie publikacji dra Kucnela wyraźnie pokazuje, że w ostatnich latach nastąpiło wyraźne 

przyspieszenie jego rozwoju naukowego. Jego badania osiągają coraz wyższy po-ziom, czego 

potwierdzeniem są nie tylko publikacje w bardzo dobrych czasopismach o zasię-gu 

międzynarodowym. O rozwoju naukowych świadczą też tytuły prac, w których ma swój udział, 

które z roku na rok coraz bardziej zwracają uwagę na rozwiązywanie problemów ba-dawczych, a 

coraz mniej koncentrują się na opisie stanu czy opisie przemian badanych obiek-tów.  

Podsumowanie opinii  

Przez wiele dziesięcioleci środkowoeuropejska ekologia lasu opierała się na opisach struktury 

lasu i stanu odnowienia drzew wykonywanych w różnych obiektach i powtarzanych na stałych 

powierzchniach badawczych. Na podstawie tych opisów starano się rozpoznać zjawiska 

składające się na dynamikę lasu i zrozumieć ich wzajemne powiązania. Był to nie-wątpliwie 

konieczny etap badań, który pozwolił zgromadzić podstawowe informacje o natu-ralnych lasach 

Europy Środkowej. Jednocześnie zastosowane podejście metodyczne miało ograniczone 

możliwości wyjaśniające. Doktor Kucbel korzysta z bogatych materiałów zgro-madzonych w 

tamtym okresie. Jest jednak reprezentantem innego podejścia metodycznego w badaniach z 

zakresu ekologii lasu. Interesują Go konkretne mechanizmy ekologiczne, które stara się odkryć, a 

następnie wyjaśnić ich działanie. Dlatego z całym przekonaniem mogę stwierdzić, że rozprawa 

habilitacyjna doktora Stanislava Kucbela i spora część jego wcze-śniejszego dorobku naukowego 

stanowią znaczący wkład do europejskiej ekologii lasu.  

Wniosek końcowy  

Stwierdzam, że rozprawa habilitacyjna doktora STANISLAVA KUCBELA pt. Časová a prie-storová 

variabilita štruktúry vysokohorských smrekových lesov Slovenska spełnia wymagania stawiane 

rozprawom habilitacyjnym. Jednocześnie uważam, że Jego dorobek jest znaczący i świadczy o 

osiągnięciu wysokiego poziomu warsztatu naukowego i dużej samodzielności w pracy naukowej. 

Wnioskuję zatem o dopuszczenie doktora Stanislava Kucbela do dalszych etapów przewodu 

habilitacyjnego .  

Poznań, 14.04.2014 Prof. dr hab. Jan Holeksa  

 


