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Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr Michaliny Marii Panek-Wójcickiej

Zróżnicowanie i rozmieszczenie flory naczyniowej Sandomierza

wykonanej pod kierunkiem Pani prof, dr hab. Renaty Piwowarczyk

w Zakładzie Mikrobiologii i Parazytologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzję wykonano w związku z uchwałą nr 28/2020 z dnia 23 września 2020 roku Rady Naukowej Instytutu 
Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

- pismo Dyrektor Instytutu Biologii UJK Pani dr hab. Joanny Czerwik-Marcinkowskiej, prof. UJK 
z dnia 02.10. 2020 roku

We współczesnej dobie, gdy w wyniku gospodarczej działalności człowieka warunki 

środowiska i szata roślinna podlegają szybkim zmianom w coraz większej skali, zmiana 

bogactwa gatunkowego i jego przestrzennego zróżnicowania jest jednym z głównych 

czynników wskaźników tempa i zakresu zachodzących zmian. Badania podjęte przez Panią 

mgr Michalinę Panek-Wójcicką były zatem w pełni uzasadnione i wpisały się w nurt zagadnień 

z zakresu synantropizacji flory.

Jasno zostały sformułowane zadania badawcze: (i) sporządzenie systematycznego 

wykazu taksonów i ich stanowisk, (ii) wykonanie kartogramów rozmieszczenia taksonów 

roślin naczyniowych, (iii) analiza liczbowa flory obejmująca bogactwo florystyczne, 

strukturę systematyczną flory, częstość występowania poszczególnych elementów flory, 

udział i rozmieszczenie grup roślin klasyfikowanych według następujących kryteriów: 

elementów kierunkowych i geograficznych, form życiowych, preferencji siedliskowych, 

grup geograficzno-historycznych, gatunków inwazyjnych i gatunków chronionych i 

zagrożonych, (iv) ocena czynników determinujących zróżnicowanie i rozmieszczenie flory, 

(v) porównanie bogactwa gatunkowego części miasta leżących na terenie Wyżyny 

Sandomierskiej i Niziny Nadwiślańskiej, (vi) określenie prawdopodobnego zasięgu 

miejskiej wyspy ciepła, (vii) wyznaczenie obszarów cennych florystycznie.

Akademia Pomorska w Słupsku ul. Arciszewskiego 22
76-200 Słupsk tel. +48 (59) 84 05 348

www.apst.edu.pl



61 PomoTSS 50 s 61 instytut Biologii i Nauk o Ziemi 

w Słupsku ** “

Struktura i formalna ocena rozprawy

Rozprawa doktorska Pani mgr Michaliny Panek-Wójcickiej została przygotowana w 

formie monografii złożonej z dziewięciu numerowanych rozdziałów: (1) Cel, zadania i hipotezy 

badawcze, (2) Historia badań szaty roślinnej, (3) Charakterystyka terenu badań, (4) Materiał i 

metody, (5) Wyniki, (6) Analiza wyników, (7) Dyskusja, (8) Podsumowanie wyników, (9) 

Literatura. Istotnym uzupełnieniem pracy jest aneks - Atlas rozmieszczenia roślin 

naczyniowych Sandomierza. Zgodnie z wymogami stawianymi pracom doktorskim 

umieszczono anglojęzyczne streszczenie.

Tekst pracy został umieszczony na 373 stronach wydruku komputerowego. Cytowana 

literatura zawiera 248 pozycji. Dobór literatury, obejmujący zarówno pozycje klasyczne, jak i 

najnowsze z zakresu problematyki badawczej jest odpowiedni, a poszczególne pozycje 

właściwie wykorzystane i przywołane w tekście. Uzyskane wyniki badań zostały 

udokumentowane w 14 tabelach i 73 rycinach. Na podkreślenie zasługuje czytelny materiał 

zdjęciowy w postaci 18 fotografii, stanowiący doskonały przykład dokumentacji ilustracyjnej. 

Pod względem językowym i redakcyjnym praca nie budzi zastrzeżeń. Maszynopis został 

przygotowany bardzo starannie.

Zakres i metody badań

Na moje duże uznanie zasługuje rozległy zakres badań, zarówno w relacji do 

przedmiotu badań, jak i użytych metod. Badania florystyczne prowadzono z wykorzystaniem 

metody kartogramu w latach 2015-2019. Objęto nimi 45 kwadratów siatki ATPOL, z których 

14 leży w całości w granicach administracyjnych miasta, natomiast 17 z nich zawiera mniej niż 

50% powierzchni badanego terenu.

Otrzymane wyniki zostały zweryfikowane w testach ogólnych i analizach 

szczegółowych. Dane zostały poddane analizie pod kątem zgodności z rozkładem normalnym 

z wykorzystaniem testu Shapiro-Wilka. Dla określenia zależności pomiędzy poszczególnymi 

parametrami zastosowano współczynnik korelacji rang Spearmana. Do określenia czy istnieją 

statystycznie istotne różnice pomiędzy przynależnością badanego terenu do jednego z dwóch 

regionów geograficznych a rozmieszczeniem poszczególnych grup roślin wykorzystano 

nieparametryczny test U Manna-Whitneya. Natomiast do weryfikacji czy istnieją statystycznie 

istotne różnice pomiędzy sposobem zagospodarowania terenu a rozmieszczeniem
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poszczególnych grup roślin zastosowano nieparametryczny test Kruskala-Wallisa. Do oceny 

różnic między poszczególnymi zmiennymi wykorzystano test wielokrotnych porównań 

średnich rang dla wszystkich prób - test Dunna.

W celu przeanalizowania stopnia antropofityzacji flory naczyniowej Sandomierza 

Autorka oparła się na geograficzno-historycznej klasyfikacji roślin. Na tej podstawie ustalono 

wartość wskaźników antropogenicznych zmian we florze dla każdej jednostki badawczej z 

zastosowaniem następujących wskaźników: antropofityzacji trwałej, archeofityzacji trwałej, 

kenofityzacji trwałej i zmian fluktuacyjnych.

Uzyskane wyniki i walory rozprawy doktorskiej

Wyniki i ich analiza zostały zebrane w 20 podrozdziałach tematycznych omawiających 

najważniejsze składowe pracy doktorskiej. Są to m.in. wykaz taksonów i ich stanowisk, 

struktura systematyczna flory, elementy kierunkowe i geograficzne, grupy geograficzno- 

historyczne, gatunki chronione i zagrożone, czynniki determinujące zróżnicowanie i 

rozmieszczenie flory, miejska wyspa ciepła, propozycja ochrony obszarów cennych 

florystycznie. Na badanym terenie odnotowano ogółem występowanie 937 taksonów, w tym 

16 gatunków paprotników, 5 gatunków nagozalążkowych i 836 - okrytozalążkowych, które 

należą do 108 rodzin i 401 rodzajów. Liczba gatunków w poszczególnych rodzinach waha się 

od 1 (38 rodzin) do 109 (Asteraceae). Ponad połowa flory zgrupowana jest w 12 najbogatszych 

w gatunki rodzinach. Kolejność tych rodzin jest bardzo zbliżona do sekwencji przedstawionej 

dla flory Polski (Por. Pawłowska S. 1972). Wśród gatunków odnotowanych w 23 jednostkach 

badawczych 33 objęte są ochroną prawną, z których 16 - ochroną ścisłą, a 17 - ochroną 

częściową. Wyróżnić tu można m.in. Allium angulosum, Campanula sibirica, Centaurium 

erythraea, Gentiana cruciata, Salvinia natans i Trapa natans. Cennymi składnikami flory 

badanego terenu są również gatunki umieszczone na czerwonej liście roślin naczyniowych 

Wyżyny Małopolskiej: Asperugo procumbens, Car darninę hirsuta, Cerastium glutinosum, 

Cyperus fuscus, Gagea minima, Libanotis pyrenaica, Pulicaria vulgaris, Scozonera purpurea, 

Valerianella locusta, Veronica opaca i Wolffia arrhiza.

Niechlubną listę 54 gatunków inwazyjnych (por. Tokarska-Guzik i in. 2012) otwiera 

Erigeron annuus z 44 stanowiskami, a za nim Conyza canadensis (42), Echinochloa crus-galli 

(40), Solidago canadensis (38), Galinsoga parviflora i Oxalis fontana (po 37), Acer negundo, 

Amaranthus retroflexus, Juglans regia i Setaria viridis (po 34), Epilobium ciliatum (30 

stanowisk na badanym terenie). W skali kraju do potencjalnie inwazyjnych zaliczono: Asclepias
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syriaca, Cotoneaster lucidus i Typha laxtnanii, natomiast w skali lokalnej: Aster *salignus, 

Eragropstis albensis, Lysimachia punctata i Oxalis corniculata.

Hipotezę badawczą, że lessowe zbocza to śródmiejskie enklawy dla flory kserotermicznej 

Doktorantka zweryfikowała w oparciu o wnikliwe badania terenowe i studium literaturowe. 

Stosunkowo największy wpływ na kształtowanie się muraw kserotermicznych ma 

geomorfologia terenu i działalność człowieka. Zbiorowiska z klasy Festuco-Brometea i 

związku Cirsio-Brachypodion pinnati zlokalizowane są na stromych zboczach wzgórz i 

wąwozów lessowych. Ukształtowanie terenu uniemożliwia więc rozwój zabudowy i rolnictwa. 

Podczas badań potwierdzono 57 taksonów ciepłolubnych muraw o charakterze stepowym. 

Spośród nich 5 zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ są objęte ścisłą ochroną prawną: 

Campanula bononiensis, Gentiana cruciata, Linosyris vulgaris, Scozonera purpura i Stipa 

capillata.

Założenie hipotetyczne dotyczące miejskiej wyspy ciepła zostało potwierdzone udziałem 

termofilnych gatunków roślin naczyniowych. Należą do nich metafity trwale zadomowione 

składniki flory: A cer negundo, Bromus slerilis, Clematis vilalba, Diplolaxis muralis, Eragroslis 

minor i Hordeum murinum (por. Sudnik-Wójcikowska B. 1998). Podczas inwentaryzacji flory 

miasta Autorka zwróciła uwagę na obecność Duchesnea indica. Gatunek ten o statusie 

kenofita, którego rozprzestrzenianie ogranicza się do terenów miejskich, może wynikać także 

z obecności miejskiej wyspy ciepła. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że będzie 

kolejnym bioindykatorem miejskiej wyspy ciepła.

Doktorantka dyskutuje uzyskane wyniki zarówno w podrozdziałach rozprawy, jak 

i w osobnym rozdziale temu przeznaczonym. Dyskusja w moim odczuciu jest napisana w 

sposób przekonujący i skupiający uwagę, a dojrzała interpretacja wyników i poprawne 

formułowanie wniosków świadczą o bardzo dobrym opanowaniu warsztatu badawczego. 

Podsumowując mam podstawy twierdzić, że recenzowana rozprawa wnosi istotny wkład do 

wiedzy w zakresie synantropizacji szaty roślinnej. Praca zawiera rzetelnie zebrane dane i 

została wykonana w oparciu o bogaty i oryginalny materiał dowodowy. Sądzę, 

że z powodzeniem będzie mogła służyć w przyszłości jako podstawa do badań porównawczych.
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Uwagi szczegółowe

W trakcie lektury pracy doktorskiej nasunęły mi się pewne spostrzeżenia, które chciałbym 

polecić uwadze Doktorantki:

- czy wyliczenia wszelkich wskaźników z 14 kwadratów pełnych mogą być porównywalne z 

danymi z 17 kwadratów niepełnych, których powierzchnia ma mniej niż 50% powierzchni 

badanego terenu? Posłużę się ryciną 26 i zastanawiam się czy dane z kwadratu FE 9275 mają 

taką samą wagę jak z kwadratu FE 9255?

- proponuję zastosowanie odmiennych wyróżnień w tekście, bowiem Autorka kilkakrotnie 

używa podkreśleń, które poszczególnych podrozdziałach mają inne znaczenie: w podrozdziale

5.1. oznaczono nowe gatunki dla Sandomierza, w podrozdziale 6.9. - gatunki rzadkie, w 

podrozdziale 6.12. - gatunki niepotwierdzone, 7.3.3. - gatunki związane z siedliskami 

nadrzecznymi. Obecne wyróżnianie może wprowadzać czytelnika w zakłopotanie,

- w podrozdziale 6.12. Doktorantka wymienia taksony charakterystyczne dla poszczególnych 

klas i niższych jednostek syntaksonomicznych jednostajnym drukiem. Sugeruję przygotowanie 

tabeli, w której można byłoby zawrzeć np. nazwę taksonu, liczbę stanowisk, stopień zagrożenia. 

Informacje o przedstawicielach grup siedliskowych były czytelniejsze i bardziej przyswajalne 

dla szerokiego grona odbiorców,

Powyższe sugestie proponowałbym ująć w redakcji publikacji.

Nieliczne i drobne usterki literowe zaznaczyłem w tekście i przekazałem Doktorantce.

Wymienione powyżej uwagi nie obniżają wysokiej wartości uzyskanych wyników, a mam 

nadzieję, że okażą się pomocne w przygotowaniu monografii do druku, do czego Autorkę 

bardzo zachęcam.

Konkluzja

Reasumując stwierdzam, iż Doktorantka wykazała się właściwą wiedzą w zakresie 

omawianej tematyki, dobrą znajomością piśmiennictwa i metod badawczych oraz poprawnej
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interpretacji wyników. Praca doktorska spełnia warunki określone w ustawie z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst 

jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1789), zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669). Zatem 

wnoszę o dopuszczenie Kandydatki do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

W mojej opinii, przedłożona mi do oceny rozprawa doktorska zasługuje na wyróżnienie, o co 

wnioskuję do Rady Naukowej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 

Kielcach.

Słupsk, 2 grudnia 2020 r. dr hab. Zbigniew Sobisz prof. AP
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