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Dąbrowy świetliste, fitocenozy coraz rzadziej spotykane w krajobrazie Polski, w 

przeszłości rozprzestrzeniały się i trwały głównie dzięki działalności człowieka, kiedy to 

zwierzęta, takie jak konie, krowy, owce, kozy, a nawet świnie wypasane były w lasach, a łąki 

służyły do produkcji siana. W ten sposób w lasach często eliminowany był podrost, co w 

konsekwencji skutkowało rozluźnieniem drzewostanu i stworzeniem korzystnych warunków 

świetlnych do rozwoju gatunków roślin związanych z siedliskami słonecznymi. Efekt wypasu 

wzmacniany był przez koszenie runa i grabienie ściółki leśnej. Działalność człowieka 

przyczyniała się wówczas do powstawania wielu płatów świetlistych dąbrów na siedliskach 

grądów. Sytuacja zaczęła się zmieniać w ostatnich kilkudziesięciu latach, kiedy to całkowicie 

zaprzestano wypasu w lasach. Obecnie fitocenozy te wykazują tendencje do recesji. Stanowią 

one od wielu lat przedmiot zainteresowań badaczy, jednak nadal wiedza o skutecznej ich 

ochronie jest niewystarczająca. W związku z tym jak najbardziej pożądane jest podejmowanie 

tej problematyki badawczej nie tylko w celach poznawczych, ale i aplikacyjnych. A zatem 

wybór tematyki dysertacji dokonany przez Pana Tomasza Hałatkiewicza jest w pełni 

uzasadniony.  

Układ przedstawionej do recenzji rozprawy jest typowy dla klasycznego opracowania 

monograficznego i zgodny z przyjętymi standardami w naukach biologicznych. Dysertację 

rozpoczyna streszczenie w języku angielskim i polskim, po którym zamieszczony jest 

przejrzysty i poprawnie zestawiony spis treści, obejmujący 10 rozdziałów wraz z 

podrozdziałami, w tym także literaturę, spis tabel, rycin i fotografii oraz załączniki. 

Zestawienie tabelaryczne wszystkich danych z powierzchni badawczych jest załączone w 

postaci bazy danych na zewnętrznym nośniku elektronicznym (płyta CD). Proporcje 

zawartości poszczególnych rozdziałów są właściwie wyważone. 

Wstęp składa się z trzech rozdziałów szeroko wprowadzających w problematykę 

badawczą. W pierwszym, przedstawiającym ekologiczne aspekty ochrony zbiorowisk 

leśnych, zwracana jest uwaga na fragmentaryzację kompleksów leśnych i przekształcenia ich 

szaty roślinnej, co ma związek z działalnością człowieka, w tym prowadzoną dawniej 

gospodarką leśną i oddziaływaniem pól uprawnych, znajdujących się w bezpośrednim 



sąsiedztwie. Poruszana jest także rola zaburzeń ekologicznych, naturalnych i o charakterze 

antropogenicznym, w procesach sukcesyjnych lasów. Kolejny rozdział obszernie prezentuje  

tematykę banku nasion, jego rolę w lasach liściastych i wpływu zaburzeń na jego wielkość i 

strukturę. Ostatni z rozdziałów jest najbardziej związany z problematyką dysertacji, dotyczy 

genezy, specyfiki i aktywnej ochrony świetlistych dąbrów.  

Analiza treści zawartych we Wstępie dowodzi, że Doktorant był doskonale 

przygotowany merytorycznie do prowadzenia badań. Znalazło to odzwierciedlenie  w 

prawidłowo sformułowanych i ściśle sprecyzowanych dwóch podstawowych celach 

badawczych. Pierwszym z nich była ocena wpływu zastosowanych zabiegów ochronnych 

(usuwanie podszytu i kontrolowany wypas) na bogactwo i różnorodność gatunkową oraz 

strukturę ekologiczną lasu dębowego. Natomiast drugim celem było określenie efektów 

oddziaływania  tych zabiegów na bogactwo gatunkowe, wielkość, zagęszczenie i strukturę 

ekologiczną glebowego banku nasion. Cele te wraz z hipotezami zostały ujęte w osobnym 

rozdziale. Niepotrzebnie jednak zawarto w nim elementy statystyczne, takie jak hipotezy 

zerowe, które, co należy podkreślić, prawidłowo sformułowano. W związku z tym proponuję 

te wszystkie elementy przenieść do rozdziału Metody, natomiast w tym miejscu sformułować 

hipotezy badawcze.  

Bardzo dobrze został scharakteryzowany teren badań. Autor rozpoczął od krótkiego 

zaprezentowania makroregionu Niecki Nidziańskiej, uwzględniając główne elementy 

środowiska przyrodniczego i następnie, poprzez syntetyczną charakterystykę przyrodniczą 

Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, przeszedł do obiektu badań, który jest zlokalizowany 

na północno-wschodnim krańcu parku. Za miejsce badań wybrał płat 60-letniego drzewostanu 

dębowego, graniczącego z lasem grądowym i polami uprawnymi. Wybór ten uważam za 

właściwy, gdyż taki układ ekologiczny jest często spotykany i w związku z tym wskazane jest 

uwzględnienie w eksperymencie wpływu czynnika sprzyjającego wzrostowi zacienienia dna 

lasu, a także możliwości wkraczania gatunków nieleśnych, zwłaszcza segetalnych i obcego 

pochodzenia. W opisie obiektu zwrócono uwagę na warunki glebowe i podano skład 

gatunkowy drzewostanu i podszytu, niestety pominięto skład runa. Godna podkreślenia jest 

dociekliwość Doktoranta w odtwarzaniu historii badanego terenu, gdyż dało to możliwość 

prześledzenia zmian w jego użytkowaniu i poznania okresów kolejnych zalesień na 

przestrzeni ostatnich dwustu lat, co ma istotne znaczenie dla badanej fitocenozy. 

W sposób jasny i szczegółowo została opisana część metodologiczna. Ogromnym 

atutem rozprawy jest zastosowanie dobrze przemyślanego i precyzyjnie zaplanowanego 

eksperymentu ekologicznego, polegającego na zastosowaniu trzech form zabiegów 

ochronnych: usuwaniu podszytu, kontrolowanego wypasu oraz obu zabiegów jednocześnie. 

Rok przed założeniem eksperymentu w badanym fragmencie lasu dokonano trzebieży  

drzewostanu, usuwając część drzew i podszytu. O dużej wiedzy i bardzo dobrym 

przygotowaniu metodycznym Doktoranta świadczy nie tylko wybór form zabiegów 

ochronnych, ich zaplanowanie i wykonanie, ale także właściwe wyznaczenie powierzchni i 

poletek badawczych oraz przeprowadzenie szczegółowych obserwacji w terenie i poprawnie 

wykonanych, wymagających dużego nakładu pracy, badań glebowego banku nasion. Wybór 

owiec do wypasu był jak najbardziej odpowiedni i został dobrze uzasadniony. W tej części 

rozprawy wyodrębniono także grupy ekologiczne gatunków, które mogą być traktowane jako 



wskaźniki stanu zachowania typowo leśnej różnorodności biologicznej. Do analizy danych, 

uzyskanych z powierzchni badawczych, wykorzystano odpowiednio dobrane metody 

statystyczne, w zupełności wystarczające dla zaprezentowania omawianych zagadnień. 

Najważniejszą i jednocześnie najobszerniejszą część dysertacji stanowią wyniki badań 

wraz z komplementarnymi do nich zestawieniami tabelarycznymi i rycinami. Ujęte są w 

dwóch rozbudowanych rozdziałach odnoszących się do runa leśnego i banku nasion. W 

pierwszym z  rozdziałów opisano zmiany dotyczące ekologicznych parametrów runa przed 

oraz po jedno- i trzykrotnym wykonaniu zabiegów, porównując je z danymi z powierzchni 

kontrolnych,  ponadto przeanalizowano różnice w efektach zastosowanych form zabiegów. 

Przedstawiono zmiany w bogactwie gatunkowym, zagęszczeniu, pokryciu i różnorodności 

runa, przy czym uwzględniono wyodrębnione ekologiczne grupy gatunków. Stwierdzono 

między innymi, że na powierzchniach poddawanych zabiegom ochronnym, w porównaniu do 

powierzchni kontrolnych, nastąpił istotny wzrost zagęszczenia gatunków runa zarówno w 

drugim, jak i czwartym roku badań. Na powierzchniach wypasanych wykazano stymulujący 

wpływ zabiegów (wypasu – W i usuwania podszytu połączonego z wypasem – UW) na 

bogactwo gatunkowe runa i większość gatunków leśnych zaliczanych do grupy starych lasów 

(STLE). Natomiast sam wypas (W) miał stymulujące oddziaływanie na różnorodność 

gatunków typowych dla świetlistych dąbrów (grupa A).  

Podobnie jak w przypadku runa leśnego, zastosowane zabiegi pozytywnie wpłynęły na 

bank nasion, co prezentuje drugi rozdział wyników, w którym odniesiono się do wielkości 

banku, jego bogactwa gatunkowego i podobieństwa z runem, a także do udziału gatunków z 

poszczególnych grup ekologicznych. Wzrost liczby gatunków odnotowano na wszystkich 

powierzchniach, łącznie z kontrolnymi. Jednak  w ostatnim roku badań był on największy 

przy zastosowaniu wypasu (W i UW). Ponadto na powierzchniach poddawanych zabiegom 

stwierdzono wyższy wzrost liczby nasion w glebowym banku. Wykazano również, że 

przeprowadzona przed rozpoczęciem eksperymentu trzebież drzewostanu, powodująca 

częściowe prześwietlenie całego objętego badaniami obszaru leśnego, miała wyraźny wpływ 

na korzystne zmiany zarówno w runie, jak i banku nasion, niezależnie od rodzaju powierzchni 

badawczych. Zaznaczyło się to zwłaszcza w bogactwie gatunkowym i różnorodności runa. 

Przedstawione wyniki zostały opracowane na podstawie ogromnej bazy danych (1800 kolumn 

x 144 gatunków) zebranych tylko w ciągu czteroletnich badań. Tak liczne dane świadczą o 

niezwykłej sumienności i pracowitości Doktoranta. Przeanalizowane właściwie dobranymi 

metodami statystycznymi, dają gwarancję wiarygodności uzyskanych wyników. Na uwagę 

zasługuje także sposób omówienia poszczególnych zagadnień według jednego przyjętego 

schematu, w tym zestawienie najważniejszych rezultatów badań na końcu każdego 

podrozdziału. 

Niewątpliwym walorem pracy jest dyskusja, przeprowadzona w sposób analityczny i 

rzeczowy, zawierająca także aspekty aplikacyjne. Zamyka się ona w dwóch rozdziałach 

dotyczących reakcji runa i banku nasion świetlistej dąbrowy na zabiegi ochronne. Doktorant 

umiejętnie odniósł się do najważniejszych z prezentowanych w rozprawie wyników. 

Wykazując się szeroką wiedzą z zakresu podjętej problematyki badawczej, prawidłowo je 

zinterpretował i skonfrontował z dostępnymi danymi publikowanymi, uwzględniając 

literaturę światową. Skupiając się na pozytywnym oddziaływaniu zastosowanych zabiegów, 



nie pominął także niekorzystnych zjawisk mogących towarzyszyć ochronie czynnej, 

zagrażając jej efektywności. Oddziaływania zabiegów na wybrane do badań parametry 

ekologiczne runa leśnego, podobnie jak w przypadku banku nasion, każdorazowo 

dyskutowane były odrębnie. Na koniec dyskusji zabrakło mi jednak jednoznacznego 

wyrażenia stanowiska Doktoranta z uzasadnieniem, które z zastosowanych zabiegów 

ochronnych uważa za najbardziej wskazane do praktycznego wdrożenia w celu zatrzymania 

niekorzystnych przemian szaty roślinnej, prowadzących do regresji świetlistych dąbrów. Czy 

jest to sam wypas, a może wypas z usuwaniem podszytu? Jeżeli jest taka możliwość 

namawiałabym do kontynuacji zastosowanych zabiegów ochronnych i monitorowania ich 

efektów oddziaływania na fitocenozy, gdyż dałoby to odpowiedź, czy są one wystarczające 

do odwrócenia kierunku niekorzystnych przemian fitocenoz, czy może powinny być 

zmodyfikowane, zastąpione lub wzmocnione innymi formami zabiegów ochronnych. 

Dysertację zamykają prawidłowo sformułowane wnioski, mające uzasadnienie w 

odniesieniu do przeprowadzonych badań i tytułu rozprawy, oraz bibliografia obejmująca 243 

pozycje literaturowe. Cytowane prace reprezentują szeroki zakres piśmiennictwa, nie tylko 

najnowszego, ale również nie pomijają klasycznego. Daje to możliwość dogłębnego poznania 

problematyki zawartej w rozprawie, co jest niezbędne do właściwej interpretacji 

zaprezentowanych wyników. 

Po uważnej lekturze rozprawy, niezależnie od mojej wysokiej oceny tej pracy, 

nasunęło mi się kilka spostrzeżeń i sugestii, które wymagają wyjaśnienia lub mogą być 

wykorzystane w trakcie przygotowania pracy do druku. Z obowiązku Recenzenta 

przedstawiam kilka uwag: 

– Sugeruję by w miejscu, gdzie po raz pierwszy w rozprawie (str. 19) pojawiają się 

grupy ekologiczne gatunków oznaczone literami A, B, C, D, E, podać nazwy tych 

grup; 

– Proszę rozważyć, czy opis zabiegu prześwietlenia dna runa (str. 30) nie przenieść 

jednak z charakterystyki obiektu badań (rozdz. 3.3) do metodyki (rozdz. 4). Zabieg ten 

podobnie, jak zabiegi zastosowane w eksperymencie, korzystnie oddziaływał na runo i 

bank nasion, wyraźnie wpływał na uzyskane wyniki, ponadto ujęty został we 

wnioskach jako zalecany wraz z wypasem; 

– Ryc. 6 (str. 29) znajdującą się w rozdziale opisującym obiekt badań proponuję 

przenieść do Metod, ponieważ przedstawia lokalizację powierzchni badawczych (ryc. 

6C). Ponadto położenie obiektu doskonale prezentują ryc. 5 (str. 28) i 7 (str. 30);  

– Przygotowując pracę do druku sugeruję rozważenie zastąpienia wyrazu 

„bioróżnorodność” określeniem „różnorodność” i dokładnie uściślenie o jaką 

różnorodność chodzi, np. „różnorodność gatunkowa banku nasion”. Termin 

„bioróżnorodność” według prof. Januarego Weinera językowo jest błędny, poprawnie 

powinien brzmieć „różnorodność biotyczna”, albo „różnorodność życia”, a zatem jest 

szerzej ujmowany niż w rozprawie. 

Pozostałe uwagi mają charakter szczegółowy i najczęściej wynikają z niedokładnie 

przeprowadzonej korekty lub nieścisłości natury redakcyjnej, co zaznaczyłam bezpośrednio w 

manuskrypcie i przekazałam Doktorantowi. 



Zamieszczone uwagi i sugestie w żaden sposób nie umniejszają wartości 

merytorycznej pracy. Przedstawioną mi do recenzji rozprawę pana mgr inż. Tomasza 

Hałatkiewicza oceniam bardzo wysoko, gdyż stanowi znaczący, oryginalny wkład w rozwój 

ekologii leśnej, a także ma duże znaczenie aplikacyjne w aktywnej ochronie świetlistej 

dąbrowy. Doktorant wykazał, że pod wpływem zastosowanych zabiegów wyraźnie wzrosła 

obfitość populacji gatunków runa leśnego, w tym gatunków starych lasów i typowych dla 

świetlistych dąbrów, a także liczebność nasion i bogactwo gatunkowe glebowego banku 

nasion gatunków związanych z dąbrowami. Natomiast nie odnotował gwałtownego wzrostu 

udziału w runie gatunków segetalnych i inwazyjnych obcego pochodzenia. W podsumowaniu 

stwierdził potrzebę ochrony czynnej dla zachowania tych rzadkich fitocenoz, polegającej na 

prześwietleniu dna lasu i stosowaniu umiarkowanego wypasu, w celu utrzymania 

odpowiednich warunków świetlnych. Na podkreślenie zasługuje ogrom pracy wykonanej 

przez Doktoranta w terenie. Nie często spotyka się tak szczegółowe podejście do rozwiązania 

problemu badawczego, poprzez dobrze przemyślany, prawidłowo zaplanowany i starannie 

zrealizowany eksperyment, umożliwiający osiągnięcie ściśle nakreślonych celów związanych 

z ochroną przyrody. Treść ocenianej dysertacji w pełni odzwierciedla jej tytuł. Ponadto jej 

konstrukcja, poprawność językowa oraz zwartość tekstu pozwalają śledzić logiczny tok 

rozumowania Autora. Uwagę także zwraca bardzo starannie przygotowana szata graficzna i 

bogata dokumentacja badawcza.  

Poprzez tę pracę Doktorant daje się poznać, jako dociekliwy, jednocześnie krytyczny, 

z dużym zasobem wiedzy, badacz. Natomiast sama rozprawa stanowi podstawę do wielu 

publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. 

Podsumowując stwierdzam, że oceniana dysertacja Pana mgr inż. Tomasza 

Hałatkiewicza spełnia wszystkie warunki i wymagania stawiane rozprawom doktorskim 

określone w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

(tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 1852) oraz warunki proceduralne opisane w art. 179 ust. 

1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1669). 

W związku z tym zwracam się do Rady Naukowej Instytutu Biologii Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach z wnioskiem o dopuszczenie Pana mgr inż. Tomasza 

Hałatkiewicza do dalszych etapów przewodu doktorskiego.   

 

         

 

Szczecin, dnia 10.02.2022 r.                                              dr hab. Zofia Sotek, prof. US 


