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Wstęp 

Zachowanie ekosystemów, o genezie związanej z oddziaływaniem człowieka, od lat jest 

źródłem problemów, z którymi boryka się ochrona przyrody. O ile w odniesieniu do nieleśnych 

układów przyrodniczych od dawna było widome, że dla ich ochrony trzeba kontynuować zabiegi, 

które przyczyniły się ich powstania, to wobec lasów ta wiedza istnieje dopiero od kilkudziesięciu 

lat. Nie przypuszczano bowiem, że lasy z ponad stuletnimi drzewostanami mogą nie być 

naturalnymi układami przyrodniczymi. Typem lasu, który swoją obecność w granicach Polski 

zawdzięcza niespotykanemu już dzisiaj sposobowi gospodarowania, jest świetlista dąbrowa. Jest 

to las wyróżniający się wyjątkowym bogactwem gatunkowym i specyficzną kombinacją 

gatunków roślin w warstwie runa. Dostarczono wiele dowodów, że las ten zanika na skutek 

przemian prowadzących w stronę grądów. Dzieje się tak mimo ochrony rezerwatowej stosowanej 

od lat na wielu stanowiskach. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że dla ochrony 

świetlistej dąbrowy potrzebne jest zastosowanie odpowiednich zabiegów ochrony czynnej, które 

zatrzymałyby i odwróciły niekorzystny kierunek przemian jej fitocenoz. Jednym z pierwszych, 

który dostrzegł ten problem, był profesor Janusz Bogdan Faliński. Jeszcze w latach 70. ubiegłego 

stulecia zainicjował w Puszczy Białowieskiej eksperyment mający na celu odtworzenie płatu 

świetlistej dąbrowy zagrożonej ekspansją grabu. Sporo prac wykorzystanych w niniejszej 

rozprawie doktorskiej powstało dzięki badaniom wykonanym na stałej powierzchni badawczej 

założonej przez Profesora. Szkoda tylko, że żadna z prac Profesora, w których m.in. odnosił się 

do pozycji dynamicznej dąbrowy w Puszczy, nie została wykorzystana w rozprawie. Osoba 

Profesora na takie uwzględnienie zasługuje, chociażby z tego powodu, że jest On prekursorem 

eksperymentalnego podejścia do ochrony świetlistej dąbrowy, które z powodzeniem zostało 

zastosowane przez mgr. inż. Tomasza Hałatkiewicza.  

Problem zaniku płatów świetlistej dąbrowy jest zatem dobrze znany od kilkudziesięciu lat. 

W niektórych rezerwatach od niedawna usuwane są drzewa i krzewy ograniczające rozwój 

światłożądnych gatunków roślin typowych dla warstwy runa. W pojedynczych obiektach 

przywracany jest wypas zwierząt, a zwierzęciem najczęściej wykorzystywany jest konik polski. 

Podejmowanym działaniom ochronnym nie towarzyszą jednak systematyczne badania, które 

mogłyby przyczynić się do lepszego poznania przemian fitocenoz inicjowanych przez stosowane 

zabiegi. W tę lukę poznawczą bardzo dobrze wpisuje się dysertacja Pana Tomasza Hałatkiewicza. 

Zaplanował On nie tylko wykonanie zabiegów ochronnych, ale także zaprojektował eksperyment 

pozwalający na porównanie ich przydatności dla przywracania bogactwa gatunkowego runa  

w świetlistej dąbrowie.  

Ocena umiejętności zdefiniowania przedmiotu badań, formułowania celu badań 

Mgr inż. Tomasz Hałatkiewicz postawił w swojej rozprawie doktorskiej dwa zasadnicze 

cele badawcze. Jednym z nich było rozpoznanie skutków zabiegów ochrony czynnej (usuwania 

podszytu i kontrolowanego wypasu) na bogactwo gatunkowe i strukturę ekologiczną runa 

świetlistej dąbrowy. Celem drugim było natomiast ustalenie wpływu tych zabiegów na 
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bogactwo gatunkowe, wielkość i strukturę ekologiczną glebowego banku nasion. Oba cele 

zostały poprawnie sformułowane i dobrze nawiązują do przedmiotu badań.  

Przed sformułowaniem obu celów badawczych przybliżono kilka zagadnień, ważnych  

z punktu widzenia ochrony ekosystemów leśnych, a w szczególności ochrony świetlistej 

dąbrowy. Pierwszą część wstępu poświęcono różnorodnej problematyce przemian szaty leśnej 

pod wpływem gospodarki człowieka. Na dwóch stronach poruszono całą gamę zagadnień od 

fragmentacji szaty leśnej i oddziaływania sąsiadujących z lasami terenów rolniczych, poprzez 

przekształcenia lasów za sprawa gospodarki leśnej i występowanie „gatunków starych lasów”, 

po zaburzenia ekologiczne kierujące funkcjonowaniem ekosystemów leśnych. Niewątpliwie 

Autor wykazał się tu szeroką znajomością ekologii lasów, jednak omawiane kwestie są, moim 

zdaniem, dość luźno powiązane z problematyką rozprawy. Podobnie ma się sprawa z następną 

częścią wstępu, w której przedstawiona została problematyka banków nasion. Zawarta w tej 

części rozległa wiedza na temat banków nasion słabo nawiązuje do badan przeprowadzonych 

w ramach rozprawy doktorskiej.  

Trzecia część wstępu, poświęcona genezie, specyfice i problemom ochrony fitocenoz 

świetlistej dąbrowy, jest bardzo dobrym tekstem, w którym wszystkie zagadnienia zostały 

przedstawione wyczerpująco i umiejętnie powiązane z problematyką rozprawy doktorskiej. 

Jedną tylko mam uwagę do tego fragmentu rozprawy. W tabeli 1. przedstawiono przykłady 

zabiegów wykonywanych w płatach świetlistej dąbrowy w ramach ochrony czynnej. 

Zastanawia mnie, dlaczego w tym bardzo interesującym i oryginalnym zestawieniu rezerwatów 

nie ma żadnego, w którym prowadzony jest wypas. 

Ważną częścią rozprawy jest kilkustronicowy rozdział, w którym przedstawiono cele 

pracy. Zostały one sformułowane jasno i precyzyjnie, i obejmują kilka zjawisk, ważnych  

z punktu widzenia ochrony fitocenoz dąbrowy świetlistej. Zauważam, że już samo ich 

sformułowanie świadczy o bardzo dobrej znajomości ekologii świetlistej dąbrowy i zagadnień 

związanych z jej ochroną. Niepotrzebnie tylko skomplikowano sformułowanie celów, 

wprowadzając elementy metodyczne. Znajdują się tu liczne prawidłowo sformułowane 

hipotezy, które jednak są wyłącznie hipotezami statystycznymi. Szkoda, że nie zostały 

zaprezentowane hipotezy badawcze, mówiące o oczekiwanych efektach eksperymentu  

w postaci spodziewanych kierunków zmian roślinności runa i banku nasion w związku  

z wykonanymi zabiegami. W rozdziale poświęconym celom badań dobrze byłoby wyjaśnić, 

jakie grupy gatunków kryją się pod literowymi oznaczeniami zastosowanymi w tej części. 

Objaśnienie takie przydałoby się zwłaszcza w prezentacji ostatniego celu, znajdującego się na 

stronie 21., który ma bardzo ważne znaczenie praktyczne. Warto byłoby w tym miejscu 

wyjaśnić, dlaczego wymienione grupy gatunków są ważne w kontekście przyjętych celów 

badawczych. 

Ocena zasadności wyboru obiektu badań i doboru metod badań 

Bardzo wysoko oceniam prezentację terenu badań: Niecki Nidziańskiej i Kozubowskiego 

Parku Krajobrazowego. Dowodzi ona bardzo dobrej znajomości warunków przyrodniczych 

oraz historii tych obszarów. Chcę też podkreślić świetne zaprezentowanie obiektu badań, 

którym jest fragment lasu dębowego znajdujący się na terenie wspomnianego Parku 

Krajobrazowego. Istotnym elementem opisu obiektu badań jest jego historia od początku  

XIX wieku. Rzadko zdarza się, aby autorzy opracowań z zakresu ekologii lasu uwzględniali 

historię badanych przez siebie obiektów, jako jeden z ważnych czynników, od którego zależy 

dzisiejszy stan leśnego ekosystemu. Pod tym względem rozprawa doktorska wyróżnia się 

pozytywnie. 

Przy omawianiu fragmentu lasu, w którym prowadzono badania, zwrócono uwagę na 

warunki glebowe. Wyraźnie wskazują one, że w badanym obiekcie panują warunki korzystne 
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dla rozwoju świetlistej dąbrowy. Szkoda jednak, że nie przedstawiono dowodu wskazującego, 

że rzeczywiście mamy do czynienia z płatem tego zespołu leśnego. Takim dowodem mógłby 

być skład gatunkowy badanej fitocenozy. W opisie badanego lasu wymieniono jedynie 

dominujące gatunki drzew i krzewów, a zupełnie pominięto gatunki warstwy runa. 

Mocną stroną rozprawy doktorskiej są zastosowane metody badań. Zaprojektowany 

eksperyment uwzględnił trzy formy zabiegów ochrony czynnej: usuwanie podszytu, wypas 

oraz usuwanie podszytu z wypasem. Na konieczność prowadzenia wypasu i usuwania podszytu 

wielokrotnie zwracano uwagę i jak dowodzi zestawienie zamieszczone w tabeli 1., 

przynajmniej drugi z zabiegów jest już powszechnie stosowany.  

Uwzględnione w pracy dwa rodzaje zabiegów nie odzwierciedlają zapewne wszystkich 

form historycznego użytkowania lasów, które doprowadziły do uformowania świetlistych 

dąbrów. Chcę zwrócić uwagę na grabienie ściółki, które było bardzo rozpowszechnione jeszcze 

kilkadziesiąt lat temu i które również mogło przyczyniać się do pojawienia się na terenie Polski 

świetlistych dąbrów. Ciekawi mnie zdanie Doktoranta na ten temat. W żadnym razie nie czynię 

zarzutu wobec rozprawy doktorskiej, że nie wzięto w niej pod uwagę innych form użytkowania 

poza wypasem i usuwaniem podszytu. Już uwzględnienie tylko tych dwóch czynników 

wymagało bowiem ogromu pracy w postaci wyznaczenia sieci powierzchni badawczych, 

wykonywania na nich zabiegów i prowadzenia obserwacji.  

Przeprowadzony eksperyment dowodzi sporych umiejętności Doktoranta w realizacji 

badań naukowych. Świadczą o tym kolejne etapy obejmujące wyznaczenie fragmentu lasu  

i jego ogrodzenie, wyznaczenie powierzchni badawczych i poletek badawczych oraz 

zaprojektowanie ich przestrzennego układu, wykonanie zabiegów i prowadzenie obserwacji 

terenowych. Wszystkie te elementy procesu badawczego zostały dobrze przemyślane  

i odpowiednio zastosowane do rozwiązania konkretnego problemu badawczego. Całkowicie 

wystarczający jest także zestaw metod statystycznych wykorzystanych do analizy danych 

zebranych na powierzchniach badawczych.  

Niewiele mam uwag do części metodycznej rozprawy. Chcę zwrócić tylko uwagę na układ 

powierzchni badawczych. Słusznie powierzchnie reprezentujące każdą z form użytkowania 

znajdują się w każdym szeregu usytuowanym w różnej odległości od brzegu lasu. Dzięki temu 

wyeliminowany został wpływ tej odległości na wynik eksperymentu. Niedogodnością jest 

natomiast ułożenie wszystkich trzech powierzchni reprezentujących tę samą formę 

użytkowania w jednej „kolumnie” prostopadłej do brzegu lasu. Skutkiem tego odległości 

między powierzchniami z tą samą formą użytkowania są mniejsze niż odległości między 

powierzchniami różnych form użytkowania. Zastosowany układ przestrzenny powierzchni 

badawczych nie berze ponadto pod uwagę faktu, że warunki na obszarze badań mogą się 

zmieniać nie tylko wraz z odległością od brzegu lasu, ale także z południowego-zachodu na 

północny-wschód. Rozumiem jednak, że zastosowany układ ma związek z łatwiejszym 

prowadzeniem wypasu w skali większego obszaru, który obejmował wszystkie powierzchnie 

„U” i „UW”, co byłoby trudne, gdyby spasanie przez owce odbywało się w skali pojedynczych 

powierzchni. Tym niemniej, uwzględniając takie ograniczenie, warto było powierzchnie 

kontrolne umieścić między „U” z jednej strony oraz „UW” i „W” z drugiej strony. 

W odniesieniu do zastosowanych metod badawczych zastanawia mnie, dlaczego do grupy 

„C” gatunków zaliczono nie tylko gatunki muraw kserotermicznych, ale także rośliny łąkowe 

oraz rośliny zrębów i wiatrołomów, czyli zbiorowisk określanych mianem porębowych, a które 

w lasach związane są także z naturalnymi zaburzeniami. 

Na koniec omawiania zastosowanych metod badań, chcę podkreślić ich walor w postaci 

wyboru zwierząt spasających runo na powierzchniach badawczych. W przeciwieństwie do 

innych prób aktywnej ochrony dąbrów z zastosowaniem koników polskich, w niniejszych 
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badaniach wykorzystano owce. Taki wybór jest zapewne bliższy dawnemu wypasowi zwierząt 

w lasach.  

Ocena uzyskanych wyników i ich dyskusji 

Wyniki uzyskanie na podstawie wykonanych badań terenowych, prowadzonych w ciągu 

czterech lat (2016-2019), są zaprezentowane w sposób bardzo przejrzysty w dwóch 

oddzielnych częściach, z których pierwsza dotyczy roślinności runa, a druga banku nasion. 

Tekst w pierwszej części prowadzi systematycznie poprzez kolejne zagadnienia obejmujące 

zmiany bogactwa gatunkowego, pokrycia i różnorodności w warstwie runa oraz frekwencji 

występowania poszczególnych gatunków. Uwzględniono przy tym pięć ekologicznych grup 

gatunków oraz gatunki starych lasów. Z kolei w drugiej części zaprezentowano wyniki badań 

glebowego banku nasion: jego skład gatunkowy i podobieństwo ze składem gatunkowym 

warstwy runa, wielkość banku i obecność nasion roślin reprezentujących różne grupy 

ekologiczne. Układ kolejnych zagadnień jest logiczny, a zapoznanie się z wynikami ułatwiają 

przejrzyste i dobrze skonstruowane ryciny.  

W ciągu czterech lata badań (2016-2019) zgromadzono ogromną ilość danych 

pochodzących z 12 powierzchni i 600 poletek badawczych. W większości poddano je 

jednoczynnikowej analizie wariancji i jej nieparametrycznej alternatywy w postaci testu 

Kruskala-Wallisa. Biorąc pod uwagę zastosowane metody badań terenowych i analizy danych, 

uzyskane wyniki trzeba uznać za wiarygodne. Wykazano m.in., że już w rok po wykonaniu 

zabiegów zaszły istotne zmiany w bogactwie gatunkowym warstwy runa w skali 1 metra 

kwadratowego, przy czym zastosowanie wypasu spowodowało nieco większe, choć nieistotnie, 

zmiany w porównaniu z usuwaniem podszytu. Na powierzchniach wypasanych (W i UW) 

wykazano ponadto większy wzrost wskaźnika różnorodności Shannona-Wienera  

w porównaniu z powierzchniami, na których tylko usunięto podszyt. Zmiany te dotyczyły 

gatunków typowych dla świetlistej dąbrowy (grupa A), przy czym najbardziej stymulujący 

wpływ na te gatunki miał sam wypas. Z kolei gatunki muraw kserotermicznych i innych 

ciepłolubnych zbiorowisk zareagowały pozytywnie na wszystkie typy zabiegów, a największą, 

choć nieistotnie, zmianę zaobserwowano przy połączeniu wypasu i usuwania podszytu. 

Generalnie, podobne wyniki uzyskano w odniesieniu do banku nasion. Ważnym wynikiem, 

uzyskanym niejako na marginesie przeprowadzonego eksperymentu, było wykazanie, że 

zaobserwowane korzystne zmiany runa i banku nasion mają też związek z wykonaną wcześniej 

trzebieżą w drzewostanie. 

Wyniki dobrze zaprojektowanego i przeprowadzonego eksperymentu nie pozostawiają 

wątpliwości, że skutki wykonanych zabiegów były korzystne dla bogactwa i składu 

gatunkowego warstwy runa i banku nasion świetlistej dąbrowy. Korzystny kierunek zmian 

wypasania owiec i usuwania podszytu został stwierdzony już w pierwszym roku badań i uległo 

wzmocnieniu po kolejnych dwóch latach. Uzyskane wyniki jak najbardziej upoważniają do 

sformułowania praktycznego wniosku, że łączne zastosowanie obu form ingerencji jest 

najlepszym rozwiązaniem dla ochrony fitocenoz świetlistej dąbrowy. Warto byłoby jednak taki 

wniosek opatrzeć zastrzeżeniem, że jest on formułowany na podstawie bardzo krótkotrwałych, 

bo zaledwie trzyletnich badań, i wymaga on potwierdzenia w postaci obserwacji skutków 

stosowanych zabiegów w ciągu dłuższego czasu. Wydłużenie czasu obserwacji pozwoli m.in. 

wyeliminować oddziaływanie silnego przerzedzenia drzewostanu, które było wykonane tuż 

przed rozpoczęciem eksperymentu i miało spory wpływ na uzyskane wyniki na wszystkich 

powierzchniach, bez względu na stosowane zabiegi lub ich brak.  

Obszerna dyskusja wyników koncentruje się na porównaniu efektów różnych zabiegów  

i na przedstawieniu uzyskanych rezultatów na tle innych badań. Doktorant wykazał się w tym 

rozdziale szeroką wiedzą i wykorzystał ją umiejętnie do interpretacji uzyskanych przez siebie 



 5 

wyników. Zwrócił przy tym uwagę na najważniejsze osiągnięcia swojej rozprawy. Pod 

względem poznawczym nie można tej dyskusji niczego zarzucić. Ważne, że znajdują się w niej 

także aspekty praktyczne związane z aktywną ochroną fitocenoz świetlistej dąbrowy. Warto 

byłoby jednak te aspekty praktyczne zebrać razem na końcu dyskusji w postaci odrębnej części 

i poddać je szerszej refleksji prowadzącej do sformułowania praktycznych wniosków.  

Nie umniejszając dużej wartości rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Hałatkiewicza, 

chce zwrócić uwagę na kilka kwestii wymagających krótkiego i krytycznego komentarza:  

– W tytule rozdziału 4.1. niepotrzebne jest słowo „ocena”. Celem eksperymentu jest zbadanie 

wpływu, a nie jego ocena. Ocena jest czymś dalszym, co zostało przeprowadzone po uzyskaniu 

wyników eksperymentu. 

– W tekście wielokrotnie można napotkać sformułowanie „zagęszczenie gatunków”  

w odniesieniu do liczby gatunków występujących na poletkach o wielkości 1 m2; zdecydowanie 

lepiej pisać wprost o liczbie a nie o zagęszczeniu gatunków. 

– Wskaźnik Shannona-Wienera w literaturze występuje najczęściej pod postacią „wskaźnika 

różnorodności”, a nie „bioróżnorodności”.  

– Generalnie nadużywane jest słowo „bioróżnorodność”; na przykład zamiast 

„bioróżnorodność runa” lepiej pisać „różnorodność gatunkowa runa” albo „bogactwo 

gatunkowe runa”. Warto dodać, że termin „bioróżnorodność” jest kalką z języka angielskiego 

– dosłownym tłumaczeniem słowa „biodiversity” i w języku polskim oznacza to różnorodność 

biologiczną. Zatem stosowane w rozprawie sformułowanie mogłoby równie dobrze brzmieć: 

„różnorodność biologiczna runa” i zapewne w takiej formie nie zostałoby użyte.  

– Wykresy, na których porównano w trzech terminach liczbę gatunków na poletkach  

o wielkości 1 m2 przy zastosowaniu różnych zabiegów i w warunkach kontrolnych, powinny 

mieć nieco inny kształt. Nie powinno być na tych wykresach linii łączących wartości w obrębie 

tych samych terminów, bo sugerują one istnienie jakiegoś trendu, a tu żadnego trendu nie ma. 

Tak jest na dolnych wykresach na rycinach 16, 19, 22, 30, 35, 40, 44, 48, 51, 55, 60. Owszem, 

trendy są pokazane prawidłowo na każdym z górnych wykresów zamieszczonych na tych 

rycinach.  

– Czasowe zmiany w liczbie wystąpień bądź frekwencji poszczególnych gatunków i ich grup 

wyrażone są w postaci bezwzględnych różnic. Sugeruję, że lepszą miarą zmian byłoby 

wyrażenie ich w wartościach względnych w stosunku do wartości z 2016 roku. 

– W dwóch miejscach świetlista dąbrowa uznana jest za naturalny typ lasu (str. 11, 130), a gdzie 

indziej została uznana za las wtórnego (s. 15, 139), albo antropogenicznego (str. 12) 

pochodzenia. Pojawia się w związku z tym pytanie, które kieruję do Doktoranta: czy świetlista 

dąbrowa, jako typ zbiorowiska leśnego, swoją obecność w granicach Polski zawdzięcza 

czynnikom naturalnym czy człowiekowi – jest lasem naturalnym czy antropogenicznym?  

Podsumowanie recenzji 

Rozprawa doktorska mgr. inż. Tomasza Hałatkiewicza jest ważnym osiągnięciem 

naukowym, które ma zarazem istotne znaczenie dla praktyki czynnej ochrony świetlistej 

dąbrowy – zbiorowiska leśnego o wyjątkowym bogactwie i kompozycji gatunkowej, które na 

skutek zmian w użytkowaniu lasów powszechnie ustępuje z nielicznych już stanowisk. Jest to 

prawdopodobnie pierwszy, tak starannie przygotowany i zrealizowany eksperyment, którego 

wynikiem jest wskazanie najlepszych rozwiązań w zakresie czynnej ochrony świetlistej 

dąbrowy. Doktorant wykazał się przy tym szeroką wiedzą w zakresie ekologii lasu oraz 

znajomością zagadnień związanych z ochroną przyrody, która bazuje na dobrej orientacji  

 



w najnowszej literaturze przedmiotu. Nie mam zatem wątpliwości, że mgr inż. Tomasz 
Hałatkiewicz przedstawionym dziełem udowodnił, że zasługuje na uzyskanie stopnia doktora.

Końcowa konkluzja
Stwierdzam, że przedstawiona do oceny rozprawa doktorska mgr. inż. Tomasza 

Hałatkiewicza, pt. Wpływ zabiegów ochrony czynnej (wypas i usuwanie podszytu) na strukturę 
i bogactwo gatunkowe runa i glebowego banku nasion wtórnej dąbrowy spełnia wymagania 
stawiane rozprawom doktorskim. Wnioskuję w związku z tym do Rady Naukowej Instytutu 
Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o dopuszczenie mgr. inż. Tomasza 
Hałatkiewicza do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Poznań, dnia 31.01.2022 r. if. dr hab. Jan Holeksa
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