
1 
 

Kraków, dn. 16 listopada 2020 r. 
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Recenzja rozprawy doktorskiej 

Pana mgr. inż. Sebastiana Rymszewicza  

pt. „Ocena stanu zachowania i zmian wybranych zbiorowisk leśnych  

w Drawieńskim Parku Narodowym” 

wykonanej w Katedrze Botaniki Leśnej, na Wydziale Leśnym  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

pod kierunkiem promotora dr hab. inż. Doroty Wrońskiej-Pilarek, prof. UPP. 

 

Recenzja ta została wykonana na podstawie pisma Dziekana Wydziału Leśnego 

i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr. hab. Piotra 

Łakomego nr WL-4000-4/2017 z dnia 15 września 2020 roku. 

 

Wstęp 

Po prawie stu latach od powstania pierwszych zaproponowanych przez J. Braun-

Blanquet’a nowatorskich opisów roślinności obecnie możemy prześledzić dynamikę 

badanych fitocenoz. Fenomen badań prowadzonych z zastosowaniem tej metody polega na 

możliwości wykorzystania materiału dokumentującego różnorodne zbiorowiska roślinne 

(dokładny opis ilościowy i jakościowy utrwalony konsekwentnie w ten sam sposób) jako 

źródła danych do testowania hipotez badawczych odnoszących się do zmian, które zaszły 

w skali czasu (np.: Matuszkiewicz 2007, Lenoir et al., 2009; Vitasse et al., 2012, Franklin et 

all. 2016). Badania te często były prowadzone ze względów metodycznych najczęściej 

w fitocenozach o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Autor przedłożonej 

dysertacji pokusił się o analizę zmian, które zaszły na terenie obecnego parku narodowego, 

przez wiele lat intensywnie użytkowanego przed objęciem go ochroną obszarową. Ktoś 

mógłby zarzucić, że przecież takie badania prowadzone są od lat choćby w ramach 
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opracowywania operatów ochrony przyrody dla tego konkretnego parku. Jednak Doktorant 

postanowił prześledzić zmiany, które zaszły w udokumentowanych prawie pół wieku temu 

płatach roślinności. Oceniana praca doktorska bardzo dobrze wpisała się w nurt badań 

poświęconych rozpoznaniu kierunku zmian oraz wpływu stopnia 

naturalności/antropopresji zbiorowiska na tempo zmian, jakim uległy zbiorowiska leśne, 

w tym przypadku na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego.  

 

Charakterystyka przedstawionej pracy 

Przedstawiona do recenzji praca jest monografią w formacie typowym dla rozpraw 

z zakresu fitosocjologii, których cechą wyróżniającą jest stosunkowo duża objętość 

wynikająca z reguły z obszerności materiału dokumentacyjnego (załączonych zdjęć 

fitosocjologicznych, tabel fitosocjologicznych, etc.). Praca ta stanowi maszynopis 

o objętości 306 stron. Sam układ dysertacji jest typowy dla rozpraw doktorskich. Składa się 

z części głównej obejmującej 11 rozdziałów, zawiera teoretycznie 59 rycin i 42 tabele oraz 

jest opatrzona spisem literatury obejmującym 217 pozycji, a także streszczeniem w języku 

polskim i angielskim. Ponadto do pracy dołączono aneks w postaci 96 stronicowego 

dokumentu zawierającego cztery załączniki: pierwszy obejmuje 20 tabel fitosocjologicznych, 

drugi mapę ze wskazaniem lokalizacji badanych płatów roślinnych, trzeci – współrzędne 

geograficzne badanych fitocenoz, czwarty stanowi dokumentację fotograficzną 

przeprowadzonych badań (20 fotografii). 

 

Ocena pracy i uwagi polemiczne 

Rozprawa doktorska mgr. inż. Sebastiana Rymszewicza oparta jest na bardzo 

obszernym materiale zebranym w sposób przemyślany i powtarzalny, co daje możliwość 

weryfikacji zebranych danych.  

Dysertację rozpoczyna „Wstęp”, w którym mgr inż. Sebastian Rymszewicz nakreślił 

historię rozwoju fitosocjologii jako ważnej dziedziny nauki, oraz wskazał jej zalety, 

zwłaszcza istotne z punktu widzenia praktyka zainteresowanego oceną wpływu 

antropopresji na dynamikę zbiorowisk leśnych.  

Z kolei w rozdziale „Cel badań i hipotezy badawcze” Autor przedstawił główny cel 

swoich badań: „określenie obecnego stanu oraz rozpoznanie zakresu i kierunków przemian, 

jakie zaszły w badanych zbiorowiskach leśnych Drawieńskiego Parku Narodowego, a także 

ustalenie ich przyczyn i konsekwencji przyrodniczych.” Cel został sformułowany w sposób 

prawidłowy, jest on interesujący i aktualny. Następnie sformułował kilka założeń oraz 
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wyartykułował jedną hipotezę badawczą, w której nawiązuje bezpośrednio do celu swoich 

badań: „badane zbiorowiska leśne Drawieńskiego Parku Narodowego w ciągu ostatnich 40 lat 

uległy mniejszym lub większym przemianom, a największy wpływ na ich obecny stan ma 

gospodarka leśna, która była prowadzona na terenie Parku do 1990 roku, oraz że pozostałymi 

ważnymi czynnikami warunkującymi ich przemiany są warunki siedliskowe (zmiany 

żyzności gleby i zmiany stosunków wodnych).” Zweryfikowanie tak rozbudowanej hipotezy 

najczęściej nastręcza wiele trudności, dlatego z reguły dąży się do sformułowania kilku 

hipotez, zamiast jednej bardzo obszernej.  

W następnym rozdziale Autor dokonał przeglądu literatury zarówno polskiej, jak 

i obcojęzycznej. Przedstawił prace naukowe, począwszy od tych, które opublikowane zostały 

w recenzowanych czasopismach naukowych, po różnego typu monografie, 

manuskrypty,  operaty i mniej dostępne opracowania. Materiały te zebrał sumiennie 

i przeanalizował ich treść. Do tematu podszedł bardzo szeroko, a nawet za szeroko, cytując 

w pierwszym akapicie tego rozdziału między innymi pracę, która nie ma bezpośredniego 

odniesienia do badań zmian zachodzących ani we florze, ani w roślinności tylko 

metapopulacji ślimaka winniczka (Błoszyk i in. 2015). Praca skądinąd ciekawa, ale jej 

cytowanie w tym rozdziale i kontekście badań nad roślinnością nie jest związane z tematem 

rozprawy. Autor przedstawionej do oceny dysertacji obszernie opisał w tym rozdziale wyniki 

badań innych naukowców, natomiast bardzo skromnie, aczkolwiek jednoznacznie zaznaczył 

swój wkład. Doktorant przyznał, że do podjęcia swoich badań zainspirowała go głównie 

lektura opracowania, powstałego pod redakcją prof. dr. hab. Jana Marka Matuszkiewicza 

z 2007 roku. 

W rozdziale „Materiały i metody badań” Doktorant wyjaśnił, w jaki sposób zebrał 

dane do swojej pracy. Autor sięgnął do archiwalnych zdjęć fitosocjologicznych Janiny 

i Mieczysława Jasnowskich wykonanych w latach 1973-1985 w liczbie 180, a następnie 

zlokalizował miejsce wykonania wcześniejszych zdjęć, w miarę precyzyjnie, zgodnie 

z opisaną metodyką i powtórnie wykonał 180 zdjęć fitosocjologicznych. Tym samym 

przeanalizował 360 zdjęć fitosocjologicznych.  

Najobszerniejsza część monografii obejmuje 209 stronicowy rozdział „Wyniki”.  

Niestety mimo zainteresowania Autora nowymi metodami, technologiami i narzędziami, 

Doktorant przedstawił wyniki głównie w sposób opisowy, o wiele mniej miejsca przeznaczył 

na analizę wyników uzyskanych przy zastosowaniu metod numerycznych. Zaproponowany 

przez Doktoranta sposób prezentacji wyników jest bardzo pracochłonny. Trochę szkoda, 
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ponieważ w ten sposób skupił się na materiale, który byłby łatwiejszy w odbiorze, gdyby był 

zestawiony w formie tabelarycznej.  

Moim zdaniem Autor nadmiernie wyeksponował część opisową i tym samym stworzył 

niepotrzebne wrażenie, że wyniki analiz numerycznych zostały ograniczone, choć są zawarte 

w manuskrypcie i tworzą bardzo ciekawy podrozdział.  

Rozdział ten zakończył akapitem, w którym podkreślił swój wkład w rozwiązanie tytułowego 

problemu. 

Mam wrażenie, że w ogóle Autor za bardzo skompresował tekst dotyczący analiz 

numerycznych zakładając, że dla czytelnika wszystko jest oczywiste. Natomiast ja chętnie 

zapoznałabym się z dokładniejszymi informacjami poświęconymi analizie wartości 

wskaźników ekologicznych Zarzyckiego. Brakowało mi tego, gdy zastanawiałam się na 

przykład nad interpretacją ryciny 58. (str. 261). Wynikało z niej, że o ile Autor analizował 

rozłącznie grupy zdjęć fitosocjologicznych (historycznych i współczesnych) to jednak nie 

uczynił tego względem panujących warunków siedliskowych określonych na podstawie 

wartości wskaźników ekologicznych, o czym świadczyły narysowane wektory. Następny 

fragment, którego bardzo mi brakowało to choćby krótki podrozdział omawiający wyniki 

analizy współczesnych zdjęć fitosocjologicznych, która stanowiła podstawę opisu przemiany 

danego zespołu historycznego w inne zbiorowisko roślinne. Doktorant przeanalizował stan 

zachowania ośmiu zespołów roślinnych opisanych przez Jasnowskich i opisał je jako dziesięć 

zespołów i osiem zbiorowisk roślinnych. Część zbiorowisk opisał jako względnie stabilne: 

Leucobryo-Pinetum, Galio odorati-Fagetum, i Fraxino-Alnetum. Jako zespoły ustępujące 

wykazał: Fago-Quercetum, Galio sylvatica-Carpinetum i Sphagno squarrosi-Alnetum, 

natomiast jako najbardziej dynamiczny syntakson, postrzegał grąd subatlantycki Stellario 

holosteae-Carpinetum.   

Kluczowy dla całej dysertacji rozdział poświęcony dyskusji otrzymanych wyników 

obejmuje 11 stron.  Lektura tego rozdziału jest bardzo interesująca. Doktorant omówił 

szeroko wyniki swoich badań, porównał je do wyników innych badań prowadzonych 

w pierwszym rzędzie na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego, następnie na innych 

obszarach w Polsce, lub w Europie. Przestawiona interpretacja otrzymanych wyników jest 

interesująca.  

Po rozdziale poświęconym dyskusji otrzymanych wyników Doktorant zamieścił 

rozdział zatytułowany „Podsumowanie wyników i wnioski”. Muszę przyznać, że jest to dla 

mnie dość nowatorski układ. Bardziej intuicyjnym rozwiązaniem, z mojej perspektywy, 

byłoby podsumowanie wyników przed dyskusją, a wnioski zamieszczone po dyskusji. 
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Obfitość wniosków trochę przytłacza (ponad 26); zostały one zgrupowane wokół 4 głównych 

tematów i zajęły prawie cztery strony maszynopisu.  

 

Uwagi szczegółowe 

Poniżej zamieszczam tylko kilka przykładowych uwag natury redakcyjnej. 

Cały tekst: manuskrypty dotyczące operatu ochrony przyrody Drawieńskiego Parku 

Narodowego były cytowane w dość nietypowy sposób, ponieważ jako nazwisko 

autora/redaktora zamieszczono dość enigmatyczne określenie: Konsorcjum – w miarę 

możliwości należy cytować te manuskrypty, podając w ostateczności nazwisko redaktora 

danego operatu.  

Str. 8 - 9: proszę pamiętać, że cytaty z opublikowanych prac należy ująć w cudzysłów oprócz 

podania poprawnej cytacji. Zamiast wielu fragmentów zamieszczonych na przytoczonych 

stronach, ograniczam się do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji tylko na jednym przykładzie: 

mającej około 100-letnią historię, a szczególnie niezmienność podstawowych sposobów 

opisywania zbiorowisk roślinnych, tj. zdjęć fitosocjologicznych wykonywanych metodą 

Braun-Blanqueta, pozwala na podjęcie analiz wieloletnich zmian w szacie roślinnej wielu 

regionów kraju. Winno być: „mającej około 100-letnią historię, a szczególnie niezmienność 

podstawowych sposobów opisywania zbiorowisk roślinnych, tj. zdjęć fitosocjologicznych 

wykonywanych metodą Braun-Blanqueta, pozwala na podjęcie analiz wieloletnich zmian 

w szacie roślinnej wielu regionów kraju.” 

Strona 42: Brożek; - winna być zamieszczona pełna informacja, która pozwoli jednoznacznie 

zidentyfikować konkretną pracę 

Str. 20-30: Rozdział „Materiały i metody badań” - brak dokładniejszych informacji – w jakim 

zakresie i w jaki sposób analizowano wartości wskaźników ekologicznych, które zostały 

przywołane w dalszej części manuskryptu. 

Str. 42, 43: Systematyka…2011 winno być (Marcinek, Komisarek 2011). 

Str. 50: zalotka większa, przeniela dwuplama powinny być podane również nazwy łacińskie 

tych gatunków 

Str. 62: cytowana ryc. 6. – Niestety okazało się, że na stronie 46 znajdowała się rycina 4., 

a następna rycina numer 10 została zamieszczona na stronie 64 – nigdzie nie znalazłam rycin: 

5, 6, 7, 8 i 9. 

Str. 63: cytowana tabela 7. – w całym tekście nie znalazłam tabeli 7. Wcześniejsza tabela 6. 

zajęła strony od 60 do 62, a następną tabelę 8. zamieszczono na stronach 65-66 
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Str. 68, 104…. Czyli podrozdziały 6.*.6 zatytułowane: Konsekwencje przemian zespołu 

i prognoza jego istnienia na badanym terenie – Większość treści zamieszczonych w tych 

podrozdziałach ma charakter dyskusji.  

Str. 73: Ryc. 8 Zestawienie ogólnej liczby gatunków z liczbą gatunków starych lasów… 

ciekawsze byłoby przedstawienie tych informacji w formie zależności. 

Str. 276 obserwując korelację wskaźnika synantropizacji i wskaźnika udziału gatunków 

starych lasów można stwierdzić – niestety w manuskrypcie nie znalazłam informacji o tych 

wskaźnikach; ani w części poświęconej omówieniu metod, ani analizie wyników. Wątek 

ciekawy, dlatego warto go bardziej wyeksponować.  

Str. 297 Zamiast: Systematyka gleb Polski 2011. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. 

Warszawa winno być: Marcinek J., Komisarek J. (red.) 2011. Systematyka Gleb Polski. Rocz. 

Glebozn. 62(3): ss. 193. 

 

Podsumowanie recenzji  

Magister inżynier Sebastian Rymszewicz podjął się zadania ambitnego 

i pracochłonnego. Recenzowana rozprawa poszerzyła naszą wiedzę o stanie zachowania 

wybranych zbiorowisk leśnych, na przykładzie fitocenoz występujących w Drawieńskim 

Parku Narodowym oraz o dynamice niektórych z nich i ich kierunku zmian. Niezależnie od 

wspomnianych powyżej uwag pracę doktorską mgr. inż. Sebastiana Rymszewicza oceniam 

pozytywnie, a same uwagi ze swojej strony traktuję raczej jako sugestie kierowane do 

młodego naukowca, które mam nadzieję, że okażą się pomocne w czasie przygotowywania 

następnych publikacji.  

 

Konkluzja 

Stwierdzam, że przekazana mi do oceny rozprawa doktorska magistra inżyniera 

Sebastiana Rymszewicza pod tytułem „Ocena stanu zachowania i zmian wybranych 

zbiorowisk leśnych w Drawieńskim Parku Narodowym” spełnia wymagania stawiane 

rozprawom doktorskim. W związku z tym wnioskuję o dopuszczenie magistra inżyniera 

Sebastiana Rymszewicza do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

 

 

 

Anna Gazda 


