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Kompleksowe badania flory miast rozumianych jako specyficzne układy ekologiczne 

w Europie (także w Polsce) z dość dużą intensywnością prowadzone były w okresie 

powojennym XX wieku i w pierwszych 15. latach XXI w. Początkowo w Polsce badano flory 

synantropijne miast, tego typu opracowania powstały m.in. dla Poznania (Krawiecowa 1951), 

Warszawy (Zanowal964), Gdańska (Schwarc), Szczecina (Ćwikliński 1970), Krakowa 

(Trzcińska-Tacik 1979) a także Sandomierza (Kucharczyk, Kucharczyk 1984). Opracowania 

pełnych flor miast zwykle wraz z atlasami rozmieszczenia gatunków, zaczęły pojawiać się pod 

koniec lat 80. ubiegłego stulecia, dotychczas ukazały się m.in.: flora Warszawy (Sudnik- 

Wójcikowska 1987), Poznania (Jackowiak 1993), Jaworzna (Tokarska-Guzik 1999), Łodzi 

(Witosławski 2006), Rybnika (Urbisz, Urbisz 2014) i Lublina (Rysiak 2016). W ostatnich 

latach obserwuje się spadek dynamiki badań geobotanicznych nie z powodu wyczerpania 

tematu, wciąż wiele regionów i miast Polski nie doczekało się opracowań szczegółowych flor, 

ale ze względu na dużą pracochłonność i problemy z opublikowaniem wyników w 

czasopismach o wysokim IF. Tym bardziej na uznanie zasługuje opracowanie przez Panią mgr 

Michalinę Panek-Wójcicką flory Sandomierza, jednego z najstarszych polskich miast, 

położonego na granicy dwóch mezoregionów geograficznych.
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Przedstawiona do oceny praca jest obszerną dwutomową monografią flory 

Sandomierza. Pierwszy, główny tom liczy 373 strony. Składa się z krótkiego wstępu i 10 

numerowanych rozdziałów, w tym wykazu literatury, na który składa się 248 pozycji oraz spisu 

tabel (14 pozycji), rycin (73) i fotografii (18). Druga część, będąca aneksem do rozprawy, 

zatytułowana „Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych Sandomierza” zawiera 867 

kartogramowych map rozmieszczenia gatunków. Materiał faktograficzny w postaci wykazu 

stanowisk 937 taksonów został przez Autorkę uzyskany w trakcie pięcioletnich badań. Na 

materiały te składają się dane własne Autorki w postaci 15400 notowań florystycznych i ponad 

1200 arkuszy zielnikowych oraz dane publikowane, dane niepublikowane z bazy ATPOL i dane 

pochodzące z kwerendy zielnikowej. Większość taksonów krytycznych została oznaczona lub 

zweryfikowana przez specjalistów, to bardzo ważne w kontekście wiarygodności wyników. 

Rozprawa doktorska Pani mgr Michaliny Panek-Wójcickiej jest dobrze przygotowaną 

monografią geobotaniczną, pod względem językowym i edytorskim nie budzącą większych 

zastrzeżeń. Drobne błędy stylistyczne i nieścisłości w cytowaniach zaznaczyłam w tekście 

manuskryptu i przekażę je Doktorantce.

Merytoryczną ocenę pracy wraz z uwagami przedstawię w odniesieniu do każdej 

części pracy. Część wprowadzająca, na którą oprócz „Wstępu” traktującego o historii i zakresie 

badań nad florami miast, składają się rozdziały: „Cel, zadania i hipotezy badawcze”, „Historia 

badań szaty roślinnej” i „Charakterystyka terenu badań”, jest dobrze napisana. Zawiera 

prawidłowo sformułowane cele i hipotezy badawcze, wyczerpujący opis historii badań 

botanicznych w Sandomierzu, poczynając od najstarszych wzmianek o występujących w 

mieście gatunkach roślin zawartych w Herbarzu Polskim (1595) Marcina z Urzędowa, po czasy 

współczesne. Obszerna charakterystyka terenu badań obejmuje położenie miasta na tle podziału 

fizyczno-geograficznego i geobotanicznego, zarys dziejów miasta z istotnymi dla tematyki 

pracy informacjami dotyczącymi historii upraw winorośli oraz rozwoju urbanistycznego i 

terytorialnego Sandomierza. Do fragmentu pracy zawierającego opis klimatu, budowy 

geologicznej, hydrografii, zróżnicowania rzeźby terenu, gleb i szaty roślinnej, mam jedną 

uwagę. Dotyczy ona podrozdziału „Szata roślinna”, w którym obok spójnych informacji 

dotyczących genezy i zróżnicowania roślinności, znajduje się akapit w całości poświęcony 

obszarom Natura 2000 i pomnikom przyrody. Tekst ten powinien zostać umieszczony w 

oddzielnym podrozdziale np. „Ochrona przyrody”.

Opis metod, zarówno w odniesieniu do badań terenowych, jak też metod 

statystycznych jest precyzyjny i kompletny, co umożliwi w przyszłości ewentualne 
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powtórzenie badań według identycznych założeń metodycznych. Jednocześnie dobór metod 

jest adekwatny i wystarczający do realizacji celów i weryfikacji hipotez. Do metodyki mam 

następującą uwagę. Zastosowana wielkość jednostki kartogramu (kwadrat o boku Ikm), w 

przypadku Sandomierza (miasto o powierzchni 28,6 km2) spowodowała niezbyt korzystny 

rozkład pól badawczych - 14 kwadratów znajdujących się w całości w granicach miasta i 31 

brzeżnych. Nie znalazłam takiej informacji w metodyce, ale z lektury całej pracy wynika, że 

spisy florystyczne w kwadratach brzeżnych były wykonywane tylko w części położonej w 

granicach miasta. Takie podejście jest w pełni poprawne w odniesieniu do wykazu taksonów i 

atlasu rozmieszczenia, ale powoduje pewne problemy statystyczne, bowiem porównywane są 

wyniki (listy taksonów) uzyskane z pól badawczych o różnej powierzchni.

Najobszerniejszą częścią rozprawy jest rozdział Wyniki, który składa się z listy 

florystycznej zajmującej (łącznie z objaśnieniami) 197 stron tekstu oraz analizy wyników o 

objętości 80 stron. W wykazie flory Autorka wymieniła 937 taksonów, w tym 927 w randze 

gatunku, siedem w randze podgatunku. jeden w randze odmiany oraz trzy mieszańce 

międzygatunkowe. Trwałe elementy flory reprezentowane są przez 639 taksonów rodzimych i 

207 metafitów (94 archeofity i 113 kenofitów), nietrwałe elementy flory (diafity) są 

reprezentowane przez 69 ergazjofigofitów i trzy efemerofity, 15 taksonów ma niepewny status 

we florze Polski. Pani mgr w swojej pracy podała 157 taksonów nowych dla flory Sandomierza, 

co świadczy o dobrym zbadaniu przez Doktorantkę terenu. Natomiast nie udało się Doktorantce 

odnaleźć 86 taksonów, z których 49 to gatunki zagrożone w skali kraju lub regionu. Może to 

wskazywać na zachodzenie niekorzystnych zmian w środowisku przyrodniczym Sandomierza 

i stanowić argument przemawiający za koniecznością ochrony cennych siedlisk oraz 

związanych z nimi gatunków prawnie chronionych i zagrożonych. Ważną, w kontekście 

ochrony różnorodności biologicznej, grupą taksonów są gatunki inwazyjne. W granicach 

miasta Autorka stwierdziła obecność 54 gatunków inwazyjnych i potencjalnie inwazyjnych. W 

oparciu o analizę częstości występowania, wielkości populacji i zdolności opanowywania 

cennych siedlisk przyrodniczych, słusznie za najważniejsze uznała Solidago canadensis i 

Cotoneaster lucidus. Gatunki te realnie zagrażają różnorodności biologicznej muraw 

kserotermicznych.

Wykonane w pracy analizy obejmują podstawowe statystyki flory, jak: struktura 

systematyczna, elementy kierunkowe, elementy geograficzne, formy życiowe i grupy 

geograficzno-historyczne wraz z mapami koncentracji stanowisk metafitów jako całej grupy 

oraz oddzielnie archeofitów i kenofitów. Wyliczone zostały i zaprezentowane na mapach 

3



kartogramowych wskaźniki: antropofityzacji, archeofityzacji, kenofityzacji i zmian 

fluktuacyjnych. Ważne dla zrozumienia zróżnicowania flory Sandomierza są mapy 

rozmieszczenia gatunków należących do głównych grup siedliskowych w randze klas. 

Doktorantka wykazała występowanie korelacji pomiędzy sposobem zagospodarowania terenu 

a występowaniem metafitów, gatunków chronionych oraz gatunków różnych grup 

siedliskowych. Ponadto wykazała, że część miasta położona na Wyżynie Sandomierskiej jest 

istotnie bogatsza florystycznie. Doktorantka słusznie zauważyła, że wynika to z dużego 

zróżnicowania siedlisk i występowania dobrze zachowanych muraw kserotermicznych. 

Interesującym wynikiem jest wykazanie w oparciu o termofilne gatunki wskaźnikowe 

prawdopodobnego istnienia w Sandomierzu miejskiej wyspy ciepła, zjawiska dotychczas 

wykazywanego głównie w dużych aglomeracjach miejskich. Pracę kończy napisana w 

interesujący sposób „Dyskusja” oraz liczące 26 punktów „Podsumowanie wyników”. Do tej 

części pracy mam następujące uwagi i pytania:

1. Nazwa Taraxacum laevigatum jest nazwą niepoprawną (nomen illegitimum), zakresem 

odpowiadającą sekcji Erythrosperma, w trakcie przygotowywania pracy do druku 

proponuję użycie poprawnej nazwy tego zbiorowego taksonu, a mianowicie Taraxacum 

sp. sect. Erythrosperma.

2. Na wszystkich mapach koncentracji gatunków silnie ujawnia się efekt brzeżny (o czym 

już wcześniej wspomniałam), przejawiający się wyraźnym spadkiem wartości. 

Uważam, że przed przygotowaniem pracy do druku warto uzupełnić spisy w kwadratach 

brzeżnych (oczywiście z odpowiednimi adnotacjami w wykazie gatunków i stanowisk) 

i przedstawić, także w strefach przygranicznych miasta, rzeczywisty obraz 

przestrzennego zróżnicowania flory.

3. W klasach Artemisietea i Molinio-Arrhenatheretea już na poziomie rzędów syntaksony 

reprezentują różne typy siedlisk i wyraźnie różnią się składem gatunków 

charakterystycznych. Moim zdaniem warto w trakcie przygotowywania pracy do druku 

wykonać dodatkowe mapy koncentracji gatunków dla rzędów.

4. We florach miast zwykle wyróżniane są apofity, dlaczego zrezygnowała Pani z 

wyróżnienia apofitów sensu stricte, czyli gatunków rodzimych występujących 

wyłącznie lub niemal wyłącznie na siedliskach antropogenicznych?

5. Atlas rozmieszczania roślin naczyniowych Sandomierza pomimo, iż jest dodatkiem 

powinien funkcjonować jako odrębny tom. W związku z tym przy antropofitach 
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powinno znaleźć się podobne wyróżnienie, jak w wykazie gatunków, tj. gwiazdka przed 

nazwą i przynależność do grupy geograficzno-historycznej.

6. Dlaczego w Atlasie pominęła Pani diafity?

Powyższe uwagi mają jedynie charakter dyskusyjny i nie wpływają na końcową, 

wysoką ocenę pracy. Dysertację Pani mgr Michaliny Panek-Wójcickiej uważam za solidne 

opracowanie o dużej i ponadczasowej wartości naukowej.

Stwierdzam, że rozprawa doktorska „Zróżnicowanie i rozmieszczenie flory 

naczyniowej Sandomierza” spełnia warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 

2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) i zwracam się do Wysokiej Rady Instytutu Biologii o dopuszczenie 

Pani mgr Michaliny Panek-Wójcickiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Ze względu na dużą wartość naukową rozprawy, której wykonanie wymagało od 

Autorki wieloletnich i bardzo pracochłonnych badań, zwracam się do Wysokiej Rady z 

wnioskiem o wyróżnienie pracy.

Siedlce, 02 grudnia 2020 Jolanta Marciniuk
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