
 
 

Katowice, 28.01.2022 

 

prof. dr hab. Piotr Węgierek 

ul. Bankowa 9 

40-007 Katowice 

e-mail: piotr.wegierek@us.edu.pl 

 

Recenzja pracy doktorskiej mgr Joanny Posłowskiej pt. "Bioróżnorodność i struktura zgrupowań 

wybranych rodzin żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) łąk zmiennowilgotnych z rzędu Molinietalia 

województwa świętokrzyskiego" wykonanej na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod kierunkiem dr hab. Waldemara Celarego, 

prof. UJK  

 

 Błonkówki to bardzo stara grupa owadów, współcześnie liczy ponad 153 000 gatunków 

i zaliczana jest do grona czterech najbardziej zróżnicowanych rzędów owadów na świecie. Od dawna 

odgrywała ona i nadal odgrywa fundamentalną rolę praktycznie we wszystkich naziemnych 

ekosystemach, ma także istotne znaczenie gospodarcze. Najstarsi kopalni przedstawiciele tego rzędu 

znani są z późnego triasu (235 mln lat temu; Rasnitsyn 1964; Rasnitsyn i Quicke 2002) chociaż dane 

molekularne odnoszą początki tej grupy nawet do paleozoiku (Peters et al., 2017). Żądłówki 

(Aculeata) wyodrębniły się ze wspólnego pnia błonkówek we wczesnej jurze około 190 mln l temu. 

Mimo, że rośliny okrytozalążkowe pojawiły się również pod koniec jury to wzajemne relacje miedzy 

tymi grupami w pełni rozwinęły się dopiero w późnej kredzie gdy ten typ roślinności zaczął odgrywać 

istotną rolę w lądowych fitocenozach. Na początku neogenu (± 23 mln lat temu), pod wpływem zmian 

klimatycznych, wykształciły się charakterystyczne dla otwartych przestrzeni zbiorowiska trawiaste 

i ziołorośla. Wraz z tymi formacjami wyewoluowały grupy kręgowców i bezkręgowców 

przystosowane do tych warunków. Współczesne biocenozy tego typu na terenie naszego kraju mogły 

się ponownie pojawić się dopiero po ostatecznym wycofaniu lodowców czyli od około 10 000 lat. 

Przedstawiony zarys historii obu grup wskazuje, że relacje pomiędzy owadami z różnych jednostek 

systematycznych, owadami i roślinami, kształtowały się przez tysiące, a nawet miliony lat. To co 

zajęło tyle czasu, obecnie na skutek działalności człowieka oraz zmian klimatycznych ulega bardzo 

szybkiej degradacji, a często bezpowrotnemu zanikowi. Mgr Joanna Posłowska w swojej pracy 

doktorskiej postanowiła te biocenozy zbadać, póty jeszcze istnieją i zwrócić uwagę na ich 

wyjątkowość i ważność w zachowaniu bioróżnorodności w naszym kraju.  

 

 Przedstawiony do recenzji manuskrypt ma charakter bardzo obszernej monografii (250 str.). 

Układ pracy jest tradycyjny, piśmiennictwo jest bogate i zawiera 218 pozycji. 135 stron, czyli ponad 

50%, zajmuje dokumentacja w postaci 21 tabel, 28 rycin i 62 fotografii. 

 

We wstępie Kandydatka uzasadnia wybór terenu badań poprzez zwrócenie uwagi na globalny 

problem jakim jest przyspieszający proces utraty różnorodności biologicznej na Ziemi. Doktorantka 

podkreśla, że siedliskami szczególnie narażonymi na degradację w wyniku działalności człowieka są 

tereny podmokłe. W Polsce aktualnie stanowią one jedynie 4,8% powierzchni kraju, ich roli nie 
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można przecenić gdyż są to z jednej strony ostoją różnorodności gatunkowej, z drugiej strony tereny 

te są naturalnymi buforami przed suszami, pożarami i innymi kataklizmami. Szczególną rolę wśród 

tego typu zbiorowisk na terenie naszego kraju zajmują zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. Mgr Joanna 

Posłowska podkreśla także, że pomimo tych ważnych dla środowiska atrybutów zbiorowiska tego 

typu nie były badane pod katem różnorodności gatunkowej błonkówek, nie tylko na terenie 

województwa świętokrzyskiego, ale za wyjątkiem kilku przypadków, pomijano je w tego typu 

analizach zarówno w Polsce jak i na świecie. Doktorantka zaznacza również, że podjęcie tych kwestii 

nie jest przypadkowe ale jest wynikiem wstępnych obserwacji, które poczyniła w trakcie badań 

terenowych w ramach przygotowywania pracy magisterskiej. Chęć zweryfikowania tych spostrzeżeń 

i powstałych pytań, co czyni łąki zmiennowilgotne tak atrakcyjnymi dla tej grupy owadów, stało się 

motywacją do podjęcia tego tematu w ramach pracy doktorskiej. Stąd też wynikła długa lista celów 

(8 celów) badawczych, które miały służyć weryfikacji dwóch hipotez. Pierwsza 

z nich zakładała, że łąki zmiennowilgotne na skutek długich okresów występowania wody na 

powierzchni gruntu nie dają żądłówkom większych możliwości gniazdowania, są jednak przy tym 

bazą pokarmową dla błonkówek. Konsekwencją tych założeń jest druga hipoteza warunkująca 

bioróżnorodność na tych terenach stopniem mozaikowości otaczającego je środowiska. 

 W tej części manuskryptu Doktorantka zamieściła ponadto obszerną (na 10 str.) 

charakterystykę żądłówek (Aculeata), które zaliczane są do podrzędu stylikówek (Apocrita) w 

obrębie rzędu Hymenoptera. Opisuje morfologię tych owadów i ich biologię. Podaje charakterystyki 

nadrodzin. Omawia także zmiany taksonomiczne w tej grupie. Przedstawia różnorodność 

taksonomiczną i gatunkową zarówno na świecie (64 000 spp.) jak i w Polsce (1100 spp.). Ta część 

wstępu, chociaż bardzo ważna i dobrze przygotowana, moim zdaniem powinna być zamieszczona w 

rozdziale Materiał i Metody. 

 

Rozdział Materiał i Metody jest podzielony na kilka części. Pierwszy z nich odnosi się do 

opisu działań w terenie, które miały miejsce przez trzy sezony wegetacyjne w latach 2016-2018, co 

przy uprzednio nabytym doświadczeniu Kandydatki jest okresem wystarczającym. Doktorantka 

mając świadomość na jakie trudności napotka przy pozyskiwaniu materiałów i jak różnorodne są 

metody pozwalające odławiać błonkówki w środowisku, skorzystała z własnych 

i promotora doświadczeń. Zastosowała pułapki MOERICKIEGO (białe miski wypełnione płynem 

utrwalającym), które pozwalają zbierać materiał przez cały sezon aktywności żądłówek. Mają one 

ten sam czas ekspozycji i działają w tych samych warunkach pogodowych na wszystkich 

powierzchniach. Metoda ta dostarcza informacji na temat dynamiki pojawów poszczególnych 

gatunków, a przez to, że naczynia umieszczone są na stelażach pozwala dodatkowo odławiać gatunki 

rzadkie i nieliczne.  

By odróżnić autochtoniczne gatunki żądłówek od allochtonicznych zastosowano pułapkowe 

gniazda trzcinowe. Budowa takich pułapek nie tylko jest pracochłonna ale wymaga znajomości 

biologii grupy, która jest wykorzystywana przy konstrukcji gniazd. 

Identyfikację zebranych okazów Doktorantka przeprowadzała przy wykorzystaniu 

specjalistycznych, profesjonalnych kluczy. Poprawność oznaczeń weryfikował nie tylko promotor 

ale również znani krajowi specjaliści z poszczególnych grup. 
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Jednym z najtrudniejszych zadań przy badaniach zoocenotycznych jest właściwy dobór 

narzędzi służących do analizy zgrupowań i ich późniejszy opis z wykorzystaniem odpowiednich 

wskaźników. Doktorantka zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie przynosi wykorzystanie 

konkretnych wzorów zarówno w analizach ilościowych, jakościowych jak i ilościowo-jakościowych. 

Pierwszym krokiem w tym kierunku jaki poczyniła był odpowiedni dobór metod pobierania prób na 

badanych powierzchniach, który umożliwiał właściwe wykorzystanie danych. By analizy były jak 

najbardziej obiektywne i rzeczywiście pozwalały oszacować bioróżnorodność biocenoz 

wykorzystano szereg miar do ich opisu, szczególnie duży nacisk położono na parametry ilościowo-

jakościowe (m. in. użyto wskaźników: ogólnej różnorodności gatunkowej SHANONA WIENERA - H; 

bogactwa gatunkowego SIMPSONA - D; równomierności PIELOU - J'; różnorodności gatunkowej 

HURLBERTA - PIE). Cześć tych współczynników, mimo zastrzeżeń co do ich wiarygodności, 

kandydatka użyła świadomie by zaistniała możliwość porównania wyników z innymi pracami tego 

typu. 

 Doktorantka już przed przystąpieniem do badań zakładała, że skład i struktura zgrupowań na 

zmiennowilgotnych łąkach z rzędu Molinietalia jest wypadkową mozaikowatości otaczających je 

środowisk. Powstaje więc pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi w pracy, jak definiuje mgr 

Joanna Posłowska "zgrupowanie" w tych warunkach. 

W rozdziale Materiał i Metody opisano także szczegółowo teren badań. Prace prowadzono na 

czterech powierzchniach leżących w obrębie Wyżyny Małopolskiej na terenie województwa 

świętokrzyskiego. Jedna z hipotez stwierdza, że na strukturę zgrupowań decydujący wpływ ma 

sąsiedztwo otaczające łąki. Każda z czterech powierzchni zmiennowilgotnych łąk z rzędu Molinitalia 

była wiec tak dobrana by otaczały ją zbiorowiska o innym charakterze (lasy, sady, pola, łąki, ugory, 

murawy). Taki dobór powierzchni badawczych utrudniał ich charakterystykę, mimo to jest ona 

wykonana profesjonalnie pod względem botanicznym i fitosocjologicznym. Czytając podziękowania 

można domyślić się, że w tym procesie czynny udział miała prof. dr hab. Renata Piwowarczyk. Moim 

zdaniem, także i w tym miejscu manuskryptu należałoby ten fakt zaznaczyć.  

 

Wyniki opisano i zestawiono w tabelach i wykresach. Z badanych powierzchni łącznie 

pozyskano 4427okazów żądłówek, reprezentujących 307 gatunków, które należą do 89 rodzajów i 14 

rodzin. 

W pierwszej kolejności, w oparciu o posiadane materiały, przeprowadzono analizę 

jakościową. Sporządzono wykaz gatunków na poszczególnych powierzchniach (zgodny 

z podziałem systematycznym), uzupełniono listę o liczbę stwierdzonych na nich osobników. 

Z zamieszczonego zestawienia wynika, że większość (10) rodzin była reprezentowana na wszystkich 

stanowiskach. Barcza wyróżniała się obecnością Mutillidae, Piotrkowice Scolidae, w Gruszce 

i Zwierzyńcu oprócz już wymienionych rodzin, brakowało odpowiednio Tiphiidae i Sphecidae.  

Doktorantka przyjęła podział na pięć klas dominacji. Na dwóch powierzchniach (w Barczy 

i Gruszcach) wykazano jako eudominanta ten sam, pojedynczy gatunek, w Piotrkowicach nie udało 

się wyodrębnić takiej klasy. Każdą z powierzchni w grupie dominantów reprezentowały inne gatunki.  

Podsumowaniem porównań jakościowo-ilościowych jest analiza podobieństw zgrupowań 

miedzy poszczególnymi powierzchniami z zastosowaniem trzech wskaźników ilościowych 
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MARCZEWSKIEGO-STEINHAUSA -MS, SORENSENA - QS i RENKONENA - Re i należącego do 

parametrów jakościowo-ilościowego wskaźnika CODYEGO -T. Największe podobieństwo 

faunistyczne występuje pomiędzy zgrupowaniami błonkówek, które ukształtowały się na 

powierzchniach w Piotrkowicach i Zwierzyńcu, nieznaczne różnice utrzymują się pomiędzy Barczą 

i Piotrkowicami, najmniej zbliżone są Barcza i Zwierzyniec. 

Zgodnie z oczekiwaniami na wszystkich powierzchniach, dominują gatunki o zasięgu 

palearktycznym (44,63%) i zachodniopalearktycznym (22,15%), te dwie grupy stanowią prawie 70% 

fauny. Gatunki kosmopolityczne są rzadkie (0,65%), a jeszcze mniej spotykamy gatunków 

zachodniomediterraneńskich, subpontyjskich i borealno-górskich. 

Ciekawe implikacje przynosi analiza fenologiczna odławianych gatunków. Wynika z niej, że 

dominują na badanych powierzchniach gatunki wczesnowiosenne i gatunki letnie. W moim 

przekonaniu taki rezultat jest sprzeczny z hipotezą, która zakłada przedłużenie okresu żerowania 

owadów na tych łąkach jako rezultat wydłużenia sezonu wegetacyjnego. 

Zaletą recenzowanej pracy doktorskiej jest to, że każda z przeprowadzonych analiz znajduje 

swoje odzwierciedlenie w odpowiednich tabelach. W nich z kolei zaznaczone są najważniejsze 

wartości rozpatrywanych wskaźników. Jako chybiony pomysł uważam jednak umieszczenie 

wykresów ilustrujących omawiane wskaźniki w odrębnej części aneksu. Umieszczenie tablic i rycin 

obok siebie ułatwiłoby ocenę rezultatów, przejście od analizy szczegółowej (tabel) do bardziej 

czytelnej formy jaką są wykresy. 

 Na liście nowych gatunków żądłówek dla fauny Polski znalazły się cztery taksony [Andrena 

tscheki Morawitz, 1872; Dasypoda morawitzi Radchenko,2016; Polistes albellus Giordani Soika; 

1976; Stenodynerus clypeopictus (Kostylev, 1940)]. Na badanych terenach stwierdzono także 

obecność 37 gatunków, które można odnaleźć w krajowych rejestrach gatunków zagrożonych lub 

rzadkich. 

 

 Dyskusja jest bardzo obszernym rozdziałem. Większa jej cześć jest poświęcona omówieniu 

badań porównawczych zgrupowań błonkówek na badanych powierzchniach z innego typu 

zbiorowiskami naturalnymi lub zdegradowanymi oraz ekotonami i obszarami objętymi ochroną. 

Analizy wykazują, że zgrupowania błonkówek bytujące na łąkach zmiennowilgotnych z rzędu 

Molinitalia charakteryzują się dużą bioróżnorodnością i pod tym względem przewyższają większość 

innego typu ekosystemów.  

Doktorantka w trakcie dyskusji wskazuje, że parametry jakościowo-ilościowe zgrupowań 

żądłówek na badanych powierzchniach wyraźnie są skorelowane ze stopniem heterogeniczności 

otaczającego środowiska (hipoteza). Co ciekawe zachowane są mimo to na wszystkich stanowiskach 

te same proporcje w odniesieniu do grup systematycznych. Genezy takiego wyniku należy szukać 

z jednej strony w tym, że w Polsce najbardziej zróżnicowane gatunkowo są pszczoły i osy grzebiące, 

z drugiej strony w naszym kraju wśród żądłówek przeważa polifagizm zarówno wśród imago jak 

i larw.  

Badania potwierdzają znaczenie łąk zmiennowilgotnych z rzędu Molinitalia w zachowaniu 

w bioróżnorodności w Europie. 
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Podsumowując ocenę pracy doktorskiej mgr Joanny Posłowskiej pt. "Bioróżnorodność 

i struktura zgrupowań wybranych rodzin żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) łąk zmiennowilgotnych 

z rzędu Molinietalia województwa świętokrzyskiego" uważam, że jest ona oryginalna i wartościowa 

zarówno pod względem naukowym jak i aplikacyjnym. Nie tylko wzbogaca naszą wiedzę na temat 

kształtowania się zgrupowań błonkówek na zmiennowilgotnych łąkach, ale pozwala na stawianie 

hipotez o szerszym zasięgu geograficznym gdyż stwierdzane zależności mogą występować na terenie 

całej Europy Środkowej, gdzie wspomniane zbiorowiska występują i są objęte ochroną w ramach 

europejskiej sieci Natura 2000.  

 Doktorantka opanowała trudny warsztat entomologa, zastosowała tradycyjne i nowatorskie 

metody zbierania materiału i analizy wyników. Pragnę ponadto podkreślić, że zamieszczona w pracy 

dokumentacja zwraca uwagę swoim perfekcjonizmem. Merytoryczna ocena pracy jest bardzo 

wysoka, cele zostały zrealizowane. Z lektury rozprawy powziąłem przekonanie, że autorka jest 

dobrze przygotowana do dalszych badań taksonomicznych, faunistycznych i ekologicznych.  

Opracowanie spełnia zawarte w odpowiednich przepisach prawnych (określonych w art. 13 

ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) wymagania stawiane pracom doktorskim 

i stanowi podstawę do ubiegania się o stopień doktora.  

Opierając się na aktualnych przepisach prawnych (tj. Art. 179.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) składam wniosek do Rady 

Naukowej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o dopuszczenie 

mgr Joanny Posłowskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

 

 

 

 

Ze względu na duży wkład włożony w przygotowanie pracy, jej interdyscyplinarny charakter oraz 

istotną wartość aplikacyjną składam wniosek o stosowne jej wyróżnienie. 
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