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2008–2009 Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania, 
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3. OSIĄGNIĘCIE BĘDĄCE PODSTAWĄ UBIEGANIA SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA 

HABILITOWANEGO 
 

Jako osiągnięcie naukowe wynikające z art. 219 ust. 1. pkt 2b. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 

roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) będące podstawą do 

ubiegania się o stopień doktora habilitowanego wskazuję cykl pięciu oryginalnych 

publikacji, przedstawiających wyniki interdyscyplinarnych badań z zakresu ochrony  

i ekologii lasu w kontekście zachowania zasobów przyrodniczych pod tytułem: 

Środowiskowe uwarunkowania różnorodności gatunkowej zgrupowań roztoczy 

(Acari, Mesostigmata) w ekosystemach leśnych. Przedstawione publikacje omawiają 

wpływ czynników ekologicznych na zachowanie różnorodności biologicznej mezofauny 

glebowej (Acari, Mesostigmata) w ekosystemach leśnych. Wszystkie artykuły stanowiące 

osiągnięcie zostały opublikowane w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR). 

Sumaryczny wskaźnik wpływu (Impact factor) cyklu publikacji wynosi 7,0471, a suma 

punktów MNiSW wynosi 2652 (Punkty 2017-2018 = 55 pkt; Punkty 2019-2020 = 210). We 

wszystkich artykułach jestem pierwszym i korespondencyjnym autorem. Wyniki 

zrealizowanych badań opublikowane zostały w pięciu czasopismach tj. Experimental and 

Applied Acarology, Forests, International Journal of Acarology, Systematic and Applied 

Acarology oraz Turkish Journal of Zoology, które są wiodącymi publikatorami z zakresu 

nauk leśnych. 

 
1. Kamczyc J., Pers-Kamczyc E., Watral P., Sokołowski J., Bułaj B. 2017. To what extent 

do pine and oak clear-cut stumps support mite (Acari: Mesostigmata) communities in 

temperate forests? Turkish Journal of Zoology, 41(5), 860-875. 

IF2017: 0,558 / Pkt MNiSW2017: 20 

 

2. Kamczyc J., Skorupski M., Dyderski M.K., Gazda A., Hachułka M., Horodecki P., Kałucka 

I., Malicki M., Pielech R., Smoczyk M., Wierzcholska S., Jagodziński A.M. 2018. 

Response of soil mites (Acari, Mesostigmata) to long-term Norway spruce plantation 

along a mountain stream. Experimental and Applied Acarology, 76(3), 269-286. 

IF2018: 1,760/ Pkt MNiSW2018: 35 

 

3. Kamczyc J., Dyderski M.K., Horodecki P., Jagodziński A.M. 2019. Mite communities 

(Acari, Mesostigmata) in the initially decomposed ‘litter islands’ of 11 tree species in 

Scots pine (Pinus sylvestris L.) forests. Forests, 10(5), #403.  

IF2019: 2,221/ Pkt MNiSW2018: 100 

 

4. Kamczyc J., Turczański K., Malica J., Urbanowski C.K., Kobusiewicz A., Pers-Kamczyc 

E. 2020. Litter and soil near mature oaks are refugees for soil mites (Acari; 

 
1 Impact factor wg roku opublikowania. 
2 Punktacja zgodna z Wykazem czasopism naukowych aktualnym dla roku opublikowania artykułów. 
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Mesostigmata) in managed forests. International Journal of Acarology, 46(5), 327-

334. 

IF2019: 0,894/ Pkt MNiSW2018: 40 

 

5. Kamczyc J., Szemis D., Urbanowski C.K., Malica J., Pers-Kamczyc E. 2020. Soil mite 

(Acari, Mesostigmata) biomass, species richness and diversity in soil and decayed 

logs of European Beech (Fagus sylvatica L.) forests. Systematic and Applied 

Acarology, 25(9), 1576-1588. 

IF2019: 1,614/ Pkt MNiSW2019: 70 

 

 

4. OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO PRAC ZGŁOSZONYCH DO POSTĘPOWANIA 

HABILITACYJNEGO I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW 

 

„Środowiskowe uwarunkowania różnorodności gatunkowej zgrupowań roztoczy 

(Acari, Mesostigmata) w ekosystemach leśnych” 

 

Jednym z najważniejszych zjawisk zachodzących aktualnie na Ziemi jest utrata 

różnorodności biologicznej, którą odnotowuje się praktycznie w każdym ekosystemie. 

Dane literaturowe wskazują, że postępująca utrata gatunków przewyższa tę odnotowaną 

na podstawie danych geologicznych [Barnosky i in. 2011] i dotyczy zarówno 

ekosystemów wodnych, jak i lądowych. Spośród różnych typów ekosystemów lądowych, 

najbardziej złożonymi układami ekologicznymi, a tym samym cechującymi się najwyższą 

różnorodnością biologiczną, są ekosystemy leśne. Pomimo tego, że pokrywają one tylko 

27% powierzchni lądowej Ziemi [FAO 2015], stanowią siedlisko dla ponad połowy 

wszystkich znanych lądowych gatunków reprezentujących różne grupy organizmów 

[Sabatini i in. 2019]. Zatem ochrona lasów i zrównoważone zarządzanie nimi ma 

fundamentalne znaczenie dla stawienia czoła dwóm najpilniejszym wyzwaniom 

społecznym naszych czasów: utracie różnorodności biologicznej i zmianie klimatu 

[Sabatini i in. 2019]. 

Zachowanie różnorodności biologicznej rozumianej jako zróżnicowanie wszystkich 

żywych organizmów na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych na 

poziomie genetycznym, gatunkowym oraz ekosystemowym jest kluczowym wyzwaniem, 

dającym podstawy zapewnienia realizacji różnych usług ekosystemów. W ekosystemach 

leśnych usługi te decydują o prawdopodobieństwie pojawienia się lub przeniesienia 

choroby [Ostfeld, LoGiudice 2003], szkodach spowodowanych przez pojawiające się 

masowo szkodliwe owady [Jactel, Brockerhoff 2007] oraz wpływają na produktywność 

ekosystemów [Loreau i in. 2001]. W związku z tym utrzymanie dużej różnorodności 

biologicznej lasu przyczynia się również do lepszej jego ochrony oraz zapewnia trwałość 

lasu. Jednym z najważniejszych wyzwań w kontekście zachowania różnorodności 

ekosystemów leśnych jest poznanie, które czynniki środowiskowe wpływają na 

różnorodność gatunkową ekosystemów leśnych w ogóle lub na różnorodność biologiczną 

jego wybranych elementów. Podjęte przeze mnie badania obejmują roztocze z rzędu 



Załącznik nr 3  

do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

 

6 

 

Mesostigmata z kilku powodów. Zwierzęta te występują licznie w środowisku glebowym, 

a ich zagęszczenie wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy osobników w przeliczeniu na  

1 m2 [Klarner i in. 2013]. Zdecydowaną większość występujących w ekosystemach 

leśnych gatunków roztoczy z rzędu Mesostigmata stanowią drapieżniki odżywiające się 

nicieniami, innymi roztoczami, skoczogonkami czy larwami owadów [Karg 1993]. Dlatego 

też jako końcowe ogniwo łańcucha pokarmowego (w tej części układu ekologicznego) 

mogą manifestować zmiany występujące w środowisku [Schneider, Maraun 2009]. Poza 

tym przez swój pośredni wpływ na liczebność innych grup bezkręgowców glebowych 

mogą wpływać na procesy dekompozycji martwej materii organicznej [Salmane, Brumelis 

2008; de Groot i in. 2016; Urbanowski i in. 2018]. Zwierzęta te są również bardzo 

wrażliwe na zmiany w środowisku, dlatego przez badaczy traktowane są jako uznane 

bioindykatory [Gulvik 2007].  

Badania roztoczy są prowadzone w ekosystemach leśnych od wielu lat i obejmowały 

zarówno lasy gospodarcze, jak również obszary chronione, np. tereny rezerwatów czy 

parków narodowych [Błoszyk 1999; Kaczmarek 2000; Madej 2004; Gwiazdowicz 2007; 

Skorupski 2010]. Ponadto wiele opublikowanych badań zrealizowano obejmując nimi 

różnorodne mikrośrodowiska, tzn. glebę, murszejące drewno, gniazda mrówek, gniazda 

gryzoni czy gniazda ptaków, jak również owocniki grzybów czy żerowiska owadów 

podkorowych [Kiełczewski, Michalski 1962; Kiełczewski, Wiśniewski 1962, 1983; 

Błoszyk i in. 2009; Salmane, Brumelis 2010; Kamczyc, Gwiazdowicz 2013; Napierała, 

Błoszyk 2013]. Pomimo tego, że istnieje bogata literatura na temat zgrupowań roztoczy 

Mesostigmata w ekosystemach leśnych, opublikowane prace mają w znacznym stopniu 

charakter opracowań faunistycznych lub taksonomicznych i w niewielkim zakresie 

uwzględniają wpływ dodatkowych czynników środowiskowych, tj. zbiorowiska 

roślinnego, dostępu do światła, grubości nagromadzonej materii organicznej, jak również 

charakterystyki warunków glebowych. Dlatego też podjęte przeze mnie badania, 

ukierunkowane na określenie roli wybranych czynników środowiskowych  

w kształtowaniu zgrupowań roztoczy z rzędu Mesostigmata w ekosystemach leśnych, 

mogą istotnie poszerzyć wiedzę na temat ekologii tej grupy zwierząt (szczególnie  

w kontekście teorii biogeografii wysp i niszy ekologicznej). Podjęte badania w szerszym 

ujęciu łączą wybrane czynniki środowiskowe oraz przestrzenne i czasowe zmiany 

zachodzące pod ich wpływem w zgrupowaniach roztoczy. W aspekcie praktycznym 

badania obejmują również określenie możliwości wykorzystania również wysp 

środowiskowych (np. fragmentów lasów liściastych i mieszanych) w przebudowie lasu 

dla utrzymania bogactwa gatunkowego mezofauny glebowej. Zaplanowane i wykonane 

przeze mnie badania miały także na celu poszerzenie naszej wiedzy o tym, które gatunki 

drzew poprzez ściółkę korzystnie oddziałują na liczebność mezofauny glebowej oraz jaki 

jest zasięg oddziaływania murszejących pniaków i kłód jako wysp środowiskowych. 

Ponadto, podjęte badania miały na celu określenie roli pojedynczych drzew  

w kształtowaniu zgrupowań roztoczy z rzędu Mesostigmata. 

Głównym celem naukowym artykułów, przedstawionych jako osiągnięcie 

habilitacyjne, było uzupełnienie wiedzy dotyczącej roli różnych czynników 

środowiskowych w zachowaniu bogactwa gatunkowego fauny glebowej w ekosystemach 
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leśnych, przy wykorzystaniu zgrupowań roztoczy z rzędu Mesostigmata jako organizmów 

wskaźnikowych. 

 

 

Cele podjętych badań skupiały się na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytania: 

1. W jaki sposób zmiana czynników środowiskowych będąca efektem fragmentacji 

siedlisk leśnych powstałych w wyniku długotrwałej gospodarki leśnej wpływa na 

bogactwo gatunkowe i liczebność zgrupowań roztoczy? 

2. Jaki jest potencjał odtworzeniowy zgrupowań roztoczy zasiedlających niewielkie 

kompleksy leśne przy prowadzeniu gospodarki leśnej wspierającej naturalne procesy 

przyrodnicze? 

3. Jak gatunki drzew wprowadzane do monokultur drzew iglastych kształtują 

korzystniejsze warunki dla bytowania roztoczy, a także jak zmieniają się zgrupowania 

tych zwierząt w początkowym etapie dekompozycji ściółki? 

4. Jaka jest rola i zakres przestrzennego oddziaływania murszejących pniaków  

w drzewostanach liściastych (dębowych) i iglastych (sosnowych) dla zachowania 

bogactwa gatunkowego mezofauny glebowej? 

5. W jaki sposób murszejące kłody wpływają na bogactwo gatunkowe i biomasę 

zgrupowań roztoczy w drzewostanach bukowych? 

6. Które spośród istniejących mikrośrodowisk pełnią rolę wysp środowiskowych  

w jednowiekowych drzewostanach dębowych i jaka jest rola pojedynczych drzew  

w tworzeniu mikrohabitatów, które zasiedlają roztocze?  

 

Zrealizowane przeze mnie badania w ramach osiągnięcia naukowego, będące 

podstawą do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego, zainspirowane zostały 

efektami badań podjętych w czasie realizacji pracy doktorskiej na Wydziale Leśnym3 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wspomniane badania dotyczyły poznania 

bogactwa gatunkowego, określenia sezonowych zmian liczebności oraz preferencji 

mikrośrodowiskowych zgrupowań roztoczy (Acari, Mesostigmata) w biogrupach brzozy 

brodawkowatej (Betula pendula Roth.), sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) oraz świerka 

pospolitego (Picea abies (L.) H. Karts) na izolowanej wyspie stoliwa skalnego Szczeliniec 

Wielki w Parku Narodowym Gór Stołowych. Wyniki zaprezentowane w ramach 

przedstawionego osiągnięcia habilitacyjnego są istotne, ponieważ znacząco wzbogacają 

wiedzę na temat wpływu wybranych czynników środowiskowych dla utrzymania 

zróżnicowania gatunkowego zgrupowań mezofauny glebowej ekosystemów 

leśnych, na przykładzie roztoczy Mesostigmata w różnej skali (krajobrazowej4 oraz 

 
3 Obecnie Wydział Leśny i Technologii Drewna. 
4 Kamczyc J., Skorupski M., Dyderski M.K., Gazda A., Hachułka M., Horodecki P., Kałucka I., Malicki M., Pielech 

R., Smoczyk M., Wierzcholska S., Jagodziński A.M. 2018. Response of soil mites (Acari, Mesostigmata) 

to long-term Norway spruce plantation along a mountain stream. Experimental and Applied 

Acarology, 76(3), 269-286. 
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drzewostanowej5, 6, 7, 8), zarówno w środowisku glebowym4, 5, 6, 7, 8, jak i środowiskach 

przejściowych6, 8 (merocenozach), w tym również jedenastu gatunków drzew7 

(siedmiu gatunków liściastych oraz czterech gatunków iglastych)7 rosnących we 

względnie jednorodnych borach sosnowych. Dlatego też przedstawiony cykl publikacji 

istotnie poszerza naszą wiedzę na temat różnorodności biologicznej środowiska leśnego 

oraz ekologii zwierząt glebowych pośrednio związanych z regulacją jednego  

z najważniejszych procesów biogeochemicznych na Ziemi, tzn. dekompozycji materii 

organicznej w ekosystemach leśnych.  

 

Szczegółowy opis wyników badań przedstawionych w poszczególnych publikacjach: 

 

1. Kamczyc J., Pers-Kamczyc E., Watral P., Sokołowski J., Bułaj B. 2017. To what extent 

do pine and oak clear-cut stumps support mite (Acari: Mesostigmata) communities in 

temperate forests? Turkish Journal of Zoology, 41(5), 860-875. 

 

W artykule przedstawiono wpływ oddziaływania murszejących pniaków sosnowych  

i dębowych na utrzymanie bogactwa gatunkowego zgrupowań roztoczy (Acari, 

Mesostigmata). Przeprowadzone przeze mnie badania, zainspirowane wcześniejszymi 

obserwacjami w lasach borealnych [Kamczyc i in. 2014], wpisują się w światowy nurt 

badania roli murszejącego drewna dla utrzymania różnorodności biologicznej 

ekosystemów leśnych, a z praktycznego punktu widzenia badania dotyczą oddziaływania 

nietrwałego środowiska, które powstaje w wyniku prowadzenia gospodarki leśnej  

w czasie wzrostu i rozwoju drzewostanu. Omawiane badania są interesujące dlatego, że 

1) dotyczyły pniaków, które należą do najsłabiej poznanych pod tym względem form 

murszejącego drewna, 2) obejmowały zarówno sosnę zwyczajną (Pinus sylvestris L.) 

jak i dąb bezszypułkowy (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), które powszechnie występują 

na terenie Europy, 3) badane drzewostany były w tym samym wieku i wzrastały na tym 

samym siedlisku, 4) uwzględniały zakres oddziaływania na otaczające środowisko 

glebowe. Większość opublikowanych badań omawiających znaczenie murszejącego 

drewna dla zachowania bogactwa gatunkowego fauny skoncentrowana była głównie na 

rozkładających się kłodach [Jabin i in. 2004; Kappes i in. 2006; Varady-Szabo, Buddle 

2006]. Pozostałe formy pozostawionego do naturalnego rozkładu drewna nie były 

 
5 Kamczyc J., Turczański K., Malica J., Urbanowski C.K., Kobusiewicz A., Pers-Kamczyc E. 2020. Litter and 

soil near mature oaks are refugees for soil mites (Acari; Mesostigmata) in managed forests. 

International Journal of Acarology, 46(5), 327-334. 
6 Kamczyc J., Szemis D., Urbanowski C.K., Malica J., Pers-Kamczyc E. 2020. Soil mite (Acari; Mesostigmata) 

biomass, species richness and diversity in soil and decayed logs of European Beech (Fagus sylvatica 

L.) forests. Systematic and Applied Acarology, 25(9), 1576-1588. 
7 Kamczyc J., Dyderski M.K., Horodecki P., Jagodziński A.M. 2019. Mite communities (Acari, Mesostigmata) 

in the initially decomposed ‘litter islands’ of 11 tree species in Scots Pine (Pinus sylvestris L.) forests. 

Forests, 10(5), #403. 
8 Kamczyc J., Pers-Kamczyc E., Watral P., Sokołowski J., Bułaj B. 2017. To what extent do pine and oak clear-

cut stumps support mite (Acari: Mesostigmata) communities in temperate forests? Turkish Journal 

of Zoology, 41(5), 860-875. 
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szczegółowo analizowane. Ponadto, rozbieżności pomiędzy wynikami wykonanych do tej 

pory badań są znaczne. Pniaki jako wyspy środowiskowe są najsłabiej poznanymi 

formami murszejącego drewna i mogą charakteryzować się wyższym bogactwem 

gatunkowym zasiedlających je taksonów niż kłody [Skubała, Marzec 2013], na co 

wskazały również moje wcześniejsze badania zrealizowane w lasach borealnych 

[Kamczyc i in. 2014]. Jednakże wiedza na temat zakresu ich odziaływania na bogactwo 

gatunkowe roztoczy w lasach strefy umiarkowanej jest skąpa. Dlatego też w 

badaniach, przeprowadzonych na terenie lasów doświadczalnych Leśnego Zakładu 

Doświadczalnego w Murowanej Goślinie, przyjąłem hipotezy zakładające, że (1) pniaki 

zasiedlane są przez zróżnicowane gatunkowo zgrupowania roztoczy z wieloma 

gatunkami sporadycznie występującymi w ściółce leśnej, (2) środowisko gleby i ściółki  

w bezpośrednim sąsiedztwie pniaka (strefa ekotonowa) charakteryzuje się największym 

bogactwem gatunkowym, ponieważ siedliska te mogą być zasiedlane zarówno przez 

gatunki występujące w ściółce, jak i te bytujące w murszejącym drewnie, (3) zagęszczenie 

roztoczy zmniejsza się wraz ze wzrostem odległości od pniaka oraz (4) mikrośrodowiska 

pniaków dębowych i sosnowych zasiedlane będą przez różne gatunki roztoczy. 

W wyniku przeprowadzonych badań wykazano 1145 osobników roztoczy 

zaklasyfikowanych do 45 gatunków. Ogólnie z drzewostanu sosnowego wykazano 40 

gatunków, natomiast z drzewostanu dębowego – 28. Podobnie, wyższą całkowitą 

liczebność roztoczy stwierdzono w drzewostanie sosnowym (772 roztocze) w 

porównaniu z drzewostanem dębowym (423).  

Ponadto przeprowadzone badania dowiodły, że: 

1) typ mikrośrodowiska wpływał na średnią liczbę gatunków oraz średnią liczebność 

roztoczy w próbie, a wartości te były najwyższe w murszejącym drewnie pniaków  

w porównaniu do strefy ekotonu i gleby w dalszych odległościach od pniaka,  

2) mikrośrodowisko nie wpływało na bogactwo gatunkowe zgrupowań roztoczy, jednak 

w mikrośrodowisku murszejącego pniaka wskaźnik ten był najwyższy; podobnie nie 

stwierdzono różnic we wskaźniku równomierności gatunkowej pomiędzy 

analizowanymi mikrośrodowiskami, 

3) murszejące pniaki i gleba charakteryzowały się różną ogólną liczbą gatunków 

zasiedlających je roztoczy. W drzewostanie sosnowym najwyższą liczbę gatunków 

odnotowano w glebie w odległości 1,5 m od pniaka (24 gatunki) oraz w środowisku 

pniaków (23), natomiast najniższą w ściółce pobranej w odległości 0,5 m (16 

gatunków) od pniaków. W drzewostanie dębowym najwyższą liczbę gatunków 

wykazano w glebie w odległości 0,5 m (16 gatunków) od pniaka, a najniższą  

z mikrośrodowiska pniaka i gleby w odległości 1,5 m (po 12 gatunków), 

4) badane drzewostany charakteryzowały się różnym udziałem roztoczy z podrzędów 

Gamasina i Uropodina. W drzewostanie sosnowym roztocze z podrzędu Uropodina 

stanowiły łącznie 31% wszystkich roztoczy, natomiast w drzewostanie dębowym ich 

udział był prawie trzykrotnie niższy i wynosił 11% wykazanych osobników, 

5) udział gatunków dominujących różnił się pomiędzy drzewostanami  

i mikrośrodowiskami. W drzewostanie sosnowym udział Oodinychus ovalis był 

najwyższy w murszejących pniakach (prawie 66%), niższy w strefie ekotonowej 

(16%), a najniższy w glebie w odległości 0,5 m od pniaka (2%). W drzewostanie 

dębowym nie stwierdzono takich zależności, a udział wspomnianego gatunku był 
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najwyższy w murszejącym drewnie i wynosił w przybliżeniu 30% wykazanych 

roztoczy, 

6) drzewostany różniły się liczbą gatunków unikatowych, tzn. takich, które nie zostały 

odnotowane w innych mikrośrodowiskach. W drzewostanie sosnowym stwierdzono 

17 takich gatunków, natomiast w dębowym – 5 gatunków. Unikatowe gatunki 

występowały w mikrośrodowisku murszejącego drewna, strefie ekotonowej oraz 

ściółce w odległości 0,5 m od pniaka.  

Nasze badania wykazały, że pniaki dębowe i sosnowe różnią się swoją rolą  

w środowisku leśnym. Różnice pomiędzy tymi środowiskami dotyczą 1) liczebności 

zgrupowań w murszejącym drewnie, 2) zakresu odziaływania na otaczające środowisko 

glebowe oraz 3) struktury zgrupowań roztoczy zasiedlających pniaki i glebę w gradiencie 

odległości. Nasze badania ujawniły korzystny wpływ murszejącego drewna na 

liczebność zgrupowań Mesostigmata, chociaż odnotowaliśmy różnice w liczebności 

roztoczy między badanymi gatunkami drzew. Na przykład pniaki sosnowe 

charakteryzowały się dwukrotnie wyższą liczebnością roztoczy niż gleba najbliżej 

pniaka (tzw. strefa ekotonowa) i trzykrotnie wyższą niż gleba w dalszej odległości 

od pniaka. Natomiast pniaki dębowe miały liczebność zgrupowań roztoczy zbliżoną do 

środowiska glebowego przy pniaku. Odnotowane różnice w liczebności znalazły również 

odzwierciedlenie w zróżnicowanym udziale roztoczy z podrzędów Gamasina i Uropodina. 

Badania dowiodły, że w drzewostanie sosnowym udział przedstawicieli Uropodina 

był trzykrotnie wyższy niż w drzewostanie dębowym. Różnice te wynikały z różnej 

liczebności dwóch gatunków tj. Trachytes aegrota oraz Oodinychus ovalis, które były 

liczniejsze w glebie i murszejącym drewnie w drzewostanie sosnowym. Ponadto, pniaki 

badanych gatunków drzew różniły się liczbą gatunków unikatowych, tj. takich, które 

nie zostały wykazane w innym środowisku. Na przykład murszejące pniaki sosnowe 

zasiedlane były przez Janietella pulchella, Geholaspis pauperior, Eulaelaps stabularis oraz 

Euryparasitus emarginatus, natomiast pniaki dębowe tylko przez Lasioseius confusus  

i Urodiaspis tecta. Różnice pomiędzy mikrośrodowiskami były szczególnie widoczne  

w przypadku strefy ekotonowej. Gleba przy pniakach dębowych nie posiadała 

gatunków unikatowych, podczas gdy gleba przy pniakach sosnowych zasiedlana była 

przez pięć gatunków unikatowych, do których zaliczono m.in. Oplitis minutissima.  
 

 

2. Kamczyc J., Skorupski M., Dyderski M.K., Gazda A., Hachułka M., Horodecki P., Kałucka 

I., Malicki M., Pielech R., Smoczyk M., Wierzcholska S., Jagodziński A.M. 2018. 

Response of soil mites (Acari, Mesostigmata) to long-term Norway spruce plantation 

along a mountain stream. Experimental and Applied Acarology, 76(3), 269-286. 

 

W omawianym artykule opisano wpływ długoterminowej (ponadstuletniej) uprawy 

świerka pospolitego w miejscu naturalnie występujących w górach lasów mieszanych  

i liściastych na zróżnicowanie gatunkowe zgrupowań roztoczy z rzędu Mesostigmata. 

Badania zrealizowano w drzewostanach górskich na terenie Parku Narodowego Gór 

Stołowych (PNGS) dlatego, że: 1) na znacznym obszarze, w wyniku chęci maksymalizacji 

zysków na przełomie XIX i XX wieku, w miejsce drzewostanów jodłowo-bukowych 

wprowadzono monokultury świerkowe, 2) teren ten zyskał w 1993 roku status parku 
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narodowego, a naturalne procesy przyrodnicze podlegają szczególnej ochronie, 3) wzdłuż 

strumieni i potoków górskich zachowały się fragmenty lasów liściastych i mieszanych. 

Taki układ warunków środowiskowych umożliwił przeprowadzenie kompleksowych 

badań na temat bogactwa gatunkowego, reakcji zgrupowań roztoczy oraz ich 

potencjału odtworzeniowego w niewielkich wyspach środowiskowych lasów 

mieszanych i iglastych. Z praktycznego punktu widzenia badania tego typu przybliżają 

do udzielenia odpowiedzi na pytanie w jaki sposób ochrona niewielkich fragmentów 

żyznych siedlisk może wspierać proces przebudowy lasu na obszarach chronionych w 

kontekście ochrony środowiska glebowego. Zrealizowane badania umożliwiły również 

poszerzenie wiedzy na temat wpływu czynników środowiskowych takich jak 

dostępność światła, odczyn gleby, miąższość materii organicznej i biomasa roślin 

runa na zgrupowania roztoczy w ujęciu krajobrazowym. Co więcej, w wielu badaniach 

faunistycznych dotyczących roztoczy Mesostigmata prowadzonych na terenach leśnych 

czynniki środowiskowe są często pomijane, a znaczna część opracowań obejmuje jedynie 

spisy gatunkowe. Dlatego też poznanie bogactwa gatunkowego w połączeniu z co 

najmniej kilkoma czynnikami środowiskowymi umożliwia zwiększenie wiedzy na temat 

ekologii tej grupy zwierząt na obszarach leśnych.  

W czasie wstępnego rozpoznania terenu badań określono, że wzdłuż 

dziewięciokilometrowego odcinka potoku Czerwona Woda na terenie PNGS 

występują trzy rodzaje drzewostanów: 1) monokultury świerkowe (Picea abies (L.) H. 

Karst), 2) drzewostany mieszane z udziałem świerka pospolitego, klonu jawora (Acer 

pseudoplatanus L.), brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.), buka zwyczajnego 

(Fagus sylvatica L.) i modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) oraz 3) drzewostany 

liściaste zaklasyfikowane jako Alnion incanae. W wyniku prac badawczych na 171 

poletkach doświadczalnych przyjęto hipotezy zakładające, że (1) monokultury 

świerkowe przy potoku górskim istotnie wpływają na bogactwo gatunkowe zgrupowań 

roztoczy glebowych z rzędu Mesostigmata, (2) czynniki środowiskowe takie jak 

dostępność światła, odczyn gleby, miąższość materii organicznej i biomasa roślin runa 

decydują w istotnym stopniu o strukturze zgrupowań badanych roztoczy. W wyniku 

przeprowadzonych badań na podstawie 342 próbek glebowych wykazano 4849 roztoczy 

zaklasyfikowanych do 57 gatunków, które reprezentowały dwa podrzędy: Gamasina 

(4144 osobników; 13 rodzin) i Uropodina (705; 4 rodziny). Zgrupowania roztoczy wzdłuż 

potoku Czerwona Woda zdominowane są przez te same gatunki roztoczy, chociaż 

całkowita liczba wykazanych gatunków różniła się pomiędzy grupami drzewostanów.  

Z drzewostanów świerkowych wykazano 57 gatunków roztoczy, z mieszanych – 25,  

a z liściastych – 20 gatunków.  

Ponadto nasze badania dowiodły, że: 

1) drzewostany różniły się średnią liczbą gatunków wykazanych w próbie – najwyższe 

bogactwo gatunkowe stwierdzono w glebie w drzewostanach mieszanych, mniejsze 

w iglastych, a najniższe w liściastych,  
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2) badane drzewostany różniły się zagęszczeniem roztoczy z rzędu Mesostigmata – 

drzewostany mieszane charakteryzowały się najwyższym zagęszczeniem, mniejszym 

drzewostany świerkowe, a najniższym liściaste, 

3) bogactwo gatunkowe zgrupowań roztoczy (H’) nie różniło się istotnie pomiędzy 

badanymi drzewostanami, jednakże było bliskie istotności – najwyższe wartości 

wskaźnika odnotowano w drzewostanach mieszanych, a najniższe w drzewostanach 

liściastych, 

4) najliczniejszym gatunkiem wzdłuż potoku Czerwona Woda okazał się Veigaia 

nemorensis, którego udział wynosił w drzewostanach liściastych 32,6% ogólnej liczby 

osobników, w świerczynach – 28,7%, natomiast w drzewostanach mieszanych – 

24,8%. W grupie najlicznieszych gatunków roztoczy stwierdzono następujące 

taksony: Paragamasus runcatellus, Leptogamasus obesus, Gamasellus montanus czy 

Trachytes aegrota, które dominowały w drzewostanach świerkowych, 

5) w badaniach wykazano obecność związanego z wilgotnym środowiskiem 

Pachylaelaps bellicosus oraz odnotowanych wcześniej z terenu Parku Narodowego 

Gór Stołowych Olodiscus minima, O. misella, Trachytes montana czy Veigaia mollis,  

6) drzewostany różniły się pod względem odczynu gleby, miąższości materii 

organicznej i biomasy roślin runa. Najniższy odczyn stwierdzono w drzewostanach 

świerkowych i różnił się on istotnie od drzewostanów liściastych oraz mieszanych. 

Miąższość materii organicznej była najniższa w drzewostanach liściastych i różniła 

się od drzewostanów świerkowych, ale nie od drzewostanów mieszanych. Ponadto 

biomasa runa różniła się istotnie pomiędzy drzewostanami świerkowymi oraz 

mieszanymi. Badania nie potwierdziły jednak różnic pomiędzy drzewostanami pod 

względem panujących warunków świetlnych. 

Nasze badania wykazały, że wprowadzanie monokultur świerkowych w miejsce 

występujących wcześniej drzewostanów mieszanych i liściastych zmieniło trzy spośród 

czterech badanych czynników środowiskowych tj. odczyn gleby, miąższość 

zakumulowanej materii organicznej oraz biomasę roślin występujących w runie. 

Badane środowiska nie różniły się pod względem panujących warunków świetlnych. Co 

ciekawe, badane czynniki środowiskowe ujawniły różne trendy np. odczyn gleby był 

najniższy w drzewostanach świerkowych i różnił się istotnie od drzewostanów 

liściastych i mieszanych podczas gdy miąższość zakumulowanej materii organicznej 

była najniższa w drzewostanach liściastych i różniła się istotnie od drzewostanów 

świerkowych. Nasze badania wykazały, że drzewostany świerkowe charakteryzowały 

się znaczną ilością nagromadzonej materii organicznej oraz najniższym odczynem, 

co spowodowało zmniejszenie zagęszczenia przedstawicieli z podrzędu Uropodina 

które są charakterystycznym komponentem środowiska glebowego drzewostanów 

liściastych. Zwierzęta te w wyniku stuletniej uprawy świerka zostały zastąpione przez 

szybkie i mobilne gatunki z rodzin Veigaiidae i Parasitidae reprezentowane głównie przez 

Veigaia nemorensis, Paragamasus puerilis i P. vagabundus. Zmiana w strukturze 

zgrupowań roztoczy skłoniła nas do sformułowania kolejnego pytania: jaki jest potencjał 

odtworzeniowy zgrupowań glebowych Mesostigmata w lasach liściastych i mieszanych 
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przy potoku górskim? Pomimo niewielkiego udziału powierzchniowego (około 5% 

poletek badawczych) żyznych siedlisk przy potoku Czerwona Woda, potencjał 

odtworzeniowy zgrupowań Mesostigmata na tym terenie jest znaczny, ponieważ 

liczba wykazanych taksonów wynosiła prawie 53% (30 gatunków) wszystkich 

odnotowanych w badaniach gatunków. W lasach liściastych i mieszanych wykazano 

obecność sporadycznie wykazywanych gatunków takich jak Pachylaelaps bellicosus, 

Trachytes montana oraz Veigaia mollis, które pozytywnie zareagowały na 

przebudowę drzewostanów świerkowych. Dlatego też można przyjąć, że nawet 

niewielkie fragmenty rodzimych drzewostanów liściastych i mieszanych, stanowiące 

wyspy środowiskowe mogą zostać wykorzystane jako punkty węzłowe tzw. hotspoty, 

wspomagając procesy postępującej przebudowy lasu. 

 

3. Kamczyc J., Dyderski M.K., Horodecki P., Jagodziński A.M. 2019. Mite communities 

(Acari, Mesostigmata) in the initially decomposed ‘litter islands’ of 11 tree species in 

Scots Pine (Pinus sylvestris L.) forests. Forests, 10(5), #403. 
 

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zróżnicowanej jakościowo ściółki 

na bogactwo gatunkowe i strukturę zgrupowań roztoczy z rzędu Mesostigmata. Badania 

te w szerszym kontekście związane są z koniecznością poszukiwania odpowiedzi na 

pytanie: które gatunki drzew wykorzystywanych w przebudowie lasu tworzą korzystne 

warunki do życia dla jednego z najliczniejszych komponentów edafonu tzn. dla roztoczy 

z badanego rzędu. Omawiane badania istotnie zwiększają wiedzę na temat wpływu 

ściółki różnych gatunków drzew leśnych (siedmiu liściastych i czterech iglastych)  

w początkowych etapach dekompozycji na bogactwo gatunkowe i strukturę 

zgrupowań roztoczy z rzędu Mesostigmata. Badania celowo zrealizowano  

w jednowiekowych drzewostanach sosnowych (Pinus sylvestris L.) ze względu na ich duży 

udział powierzchniowy w Polsce, dużą wrażliwość na niekorzystny wpływ naturalnych 

czynników środowiskowych jak i antropogenicznych, jak również przewidywaną zmianę 

zasięgu występowania sosny zwyczajnej w kontekście obserwowanych zmian 

klimatycznych. W związku z tym zrealizowane przeze mnie badania mają duże znaczenie 

dla prowadzenia gospodarki leśnej, ponieważ w szerszym kontekście mogą pomóc 

określić kierunki i zakres zmian zachodzących w faunie glebowej w wyniku 

wprowadzenia do jednogatunkowych drzewostanów różnych gatunków drzew  

w charakterze domieszek. Eksperyment przeprowadzono wykorzystując woreczki 

ściółkowe wypełnione materią organiczną (liśćmi 11 gatunków drzew), które wyłożono 

na dnie lasu w jednorodnych warunkach środowiskowych (w tym glebowych)  

w monokulturze sosnowej. Co więcej, taki układ umożliwił określenie preferencji 

różnych gatunków roztoczy względem jakości zasiedlanej ścioły na różnych 

etapach dekompozycji, a zatem przyczynił się do poszerzenia wiedzy o biologii i ekologii 

poszczególnych gatunków, na temat których wiedza, mimo wielu lat badań, wciąż może 

być określona jako fragmentaryczna. 

W badaniach zrealizowanych w trzydziestokilkuletnich drzewostanach sosnowych 

na terenie lasów doświadczalnych Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach 
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przyjęto założenia, że (1) liczebność i bogactwo gatunkowe zgrupowań roztoczy  

w ubogich drzewostanach sosnowych zależy od jakości wprowadzanej ściółki (gatunku 

drzewa), (2) ściółka wysokiej jakości różnych gatunków wpływa na zgrupowania 

roztoczy w podobny sposób, (3) liczebność roztoczy maleje z postępująca dekompozycją 

materii organicznej z powodu mniejszej ilości dostępnych składników pokarmowych dla 

ich ofiar. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano 7887 osobników roztoczy 

zaklasyfikowanych do 31 gatunków, które reprezentowały dwa podrzędy: Gamasina 

(6903 roztocze; osiem rodzin) oraz Uropodina (286 roztoczy; dwie rodziny). Z prób 

glebowych wykazano łącznie 698 roztoczy, natomiast z woreczków ściółkowych 7189 

okazów. Badania ujawniły różnice pomiędzy poszczególnymi terminami zbiorów. Po 

sześciu miesiącach od założenia doświadczenia (I zbiór) wykazano 4326 roztoczy, po 

roku – 1524 okazy, natomiast 1339 osobników po osiemnastu miesiącach od wyłożenia 

woreczków ściółkowych w lesie.  

Przeprowadzone badania dowiodły, że: 

1) ściółka analizowanych gatunków drzew wyłożonych w woreczkach ściółkowych  

w drzewostanie sosnowym różniła się tempem ubytku masy po 18 miesiącach, 

spośród gatunków drzew iglastych najszybciej rozkładała się ścioła P. sylvestris 

(27,3% ubytku masy początkowej), podczas gdy wśród gatunków drzew liściastych  

A. platanoides (37,0), 

2) gatunek drzewa nie wpływał na bogactwo gatunkowe zgrupowań roztoczy, jednak 

decydował o liczebności niektórych gatunków, szczególnie tych, które występują  

w środowisku glebowym licznie od dłuższego czasu,  

3) środowisko glebowe charakteryzowało się wyższą średnią liczbą gatunków w próbie 

w porównaniu to średniej liczby gatunków w ściółce, jednak pomimo tych różnic 

prawie wszystkie gatunki odnotowane w glebie spotykane były w ściółce w całym 

okresie badawczym,  

4) stopień zaawansowania procesu dekompozycji ściółki decydował o liczebności 

zgrupowań badanych roztoczy w woreczkach ściółkowych,  

5) liczba gatunków roztoczy w woreczkach ściółkowych była najwyższa wiosną (28 

gatunków) po sześciu miesiącach od wyłożenia woreczków i zmniejszała się do czasu 

zakończenia doświadczenia (17),  

6) w zgrupowaniach roztoczy wyraźnie dominuje pięć gatunków tzn. Zercon peltatus (ok 

42% wszystkich roztoczy), Veigaia nemorensis (ok. 20%), Paragamasus jugincola (ok 

12%) oraz Vulgarogamasus kraepelini (ok. 10%), jak również P. runcatellus (6,0%),  

a liczebność najliczniejszego z nich, tj. Zercon peltatus, zmieniała się w czasie. 

Nasze badania wykazały, że wprowadzenie ściółki różnych gatunków drzew do 

monokultur sosnowych powoduje zmiany w liczebności zgrupowań Mesostigmata. 

Reakcja mezofauny glebowej była najsilniejsza wiosną w pierwszym sezonie 

wegetacyjnym po wyłożeniu ścioły, co manifestowało się znaczną liczebnością roztoczy, 

która wynosiła 4326 osobników i stanowiła 60% wszystkich roztoczy zasiedlających 

ściółkę. Badania ujawniły również, że liczebność tych zwierząt zmniejszyła się 

następnie do jesieni i była najniższa wiosną w kolejnym sezonie wegetacyjnym. 
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Można zatem przyjąć, że korzystne oddziaływanie wprowadzenia ścioły powoduje 

najsilniejsze zmiany na początku sezonu wegetacyjnego (po okresie zimowym).  

W związku z tym można oczekiwać, że wprowadzenie ściółki do monokultur iglastych  

(w tym przypadku sosnowych) może zwiększyć liczebność roztoczy w czasie wiosennego 

szczytu liczebności i stać się swoistym „bonusem” na cały sezon wegetacyjny. 

Szczegółowa analiza struktury zgrupowań ujawniła, że prawie wszystkie spośród 

wykazanych w glebie 22 gatunków Mesostigmata występowały w woreczkach ze 

ściółką. Co ciekawe, niektóre taksony odnalazły w woreczkach ze ściółką wyjątkowo 

sprzyjające warunki do życia, co manifestowało się znacznym wzrostem ich liczebności. 

Na przykład Zercon peltatus, który powszechnie występuje w środowisku glebowym, 

zwiększył swoją liczebność w czasie pierwszej wiosny znacząco i stanowił wówczas 62% 

wszystkich roztoczy zasiedlających ściółkę w tym czasie. Podobne zmiany nastąpiły, jeśli 

chodzi o zmiany bogactwa gatunkowego w czasie. Ogólnie woreczki ze ściółką zasiedlane 

były przez 28 gatunków na początku okresu wegetacyjnego a po upływie kolejnych 12 

miesięcy liczba gatunków wynosiła już tylko 17. Zatem, wprowadzenie gatunków 

domieszkowych do drzewostanów sosnowych może spowodować korzystną 

reakcję części gatunków roztoczy zasiedlających środowisko glebowe przez 

znaczne zwiększenie ich liczebności. Jednak zrealizowane badania nie wykazały 

ścisłego związku konkretnego gatunku ścioły z wybranymi gatunkami roztoczy, 

pomimo odnotowanych różnic w tempie dekompozycji różnych gatunków drzew.  

 

4. Kamczyc J., Turczański K., Malica J., Urbanowski C.K., Kobusiewicz A., Pers-Kamczyc 

E. 2020. Litter and soil near mature oaks are refugees for soil mites (Acari; 

Mesostigmata) in managed forests. International Journal of Acarology, 46(5), 327-

334. 

 

W omawianym artykule przedstawiono wyniki badań zgrupowań roztoczy z rzędu 

Mesostigmata w jednowiekowych drzewostanach dębowych. Przesłanką do podjęcia tych 

badań były wyniki naszych wcześniejszych obserwacji8, które wskazały, że gleba 

przy pniakach dębowych nie posiada specyficznych zgrupowań roztoczy. Uzyskane 

wcześniej dane dowiodły, że środowisko glebowe bezpośrednio przy pniaku dębowym 

nie wykształca charakterystycznej strefy przejściowej, którą zasiedlają zarówno gatunki 

typowe dla gleby, jak i dla murszejącego drewna. Pojawiło się zatem pytanie: czy w glebie 

pod jednowiekowymi dojrzałymi drzewostanami dębowymi występują refugia,  

w których mogą przetrwać roztocze? Takie pytanie wydało się być zasadne w przypadku 

utrzymania bogactwa gatunkowego lasów zagospodarowanych, w których zróżnicowanie 

przestrzenne mikrośrodowisk jest nieznaczne. Ponadto, opublikowane przez innych 

badaczy wyniki dowodzą, że drzewa bezpośrednio lub pośrednio wpływają zarówno na 

nadziemną, jak i podziemną część otaczającego środowiska, przez co kształtują 

dostępność do zasobów dla innych organizmów, m.in. przez modyfikowanie ilości 

dostępnego światła, wody i składników pokarmowych [Saetre 1999]. Korzystne 

oddziaływanie drzewa na środowisko glebowe może polegać m.in. na zmianie 

temperatury w najbliższym otoczeniu (przez ilość światła docierającego do dna lasu), 
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zmianie stopnia uwilgotnienia gleby czy stopnia jej zakwaszenia [Kampichler, Bruckner 

2009], jak również poprzez jakościowo zróżnicowaną ściółkę [Horodecki i in. 2019]. 

Chociaż wpływ różnych gatunków drzew na środowisko glebowe na poziomie 

drzewostanu wydaje się być dobrze udokumentowany [Mueller i in. 2016], wciąż brak 

jest informacji o wpływie pojedynczych drzew na otaczające środowisko glebowe.  

W związku z tym zrealizowane przeze mnie badania stanowią szczegółową analizę 

powiązania bogactwa gatunkowego zgrupowań roztoczy z rzędu Mesostigmata  

z wybranymi parametrami charakteryzującymi środowisko glebowe w trzech 

typach mikrośrodowisk w zagospodarowanych drzewostanach dębowych (Quercus 

robur L.) z domieszką buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) oraz graba pospolitego 

(Carpinus betulus L.). W podjętych badaniach przyjąłem, że (1) zgrupowania roztoczy w 

glebie przy drzewie będą się różniły od pozostałych mikrośrodowisk, (2) liczebność 

zgrupowań będzie wyższa przy pniaku ze względu na nagromadzoną materię organiczną, 

(3) gleba przy rosnących drzewach ze względu na spływającą po pniu wodę oraz obecność 

mchów na pniu zasiedlana będzie przez zróżnicowane gatunkowo i liczniejsze 

zgrupowania roztoczy. Badania, zrealizowano na trzech poletkach badawczych na terenie 

Lasu Doświadczalnego „Zwierzyniec” Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, 

stanowiącego ok. dwustuhektarowy kompleks leśny położony w pobliżu miejscowości 

Kórnik. W trakcie badań pobrano 90 próbek glebowych, z których pozyskano, a następnie 

oznaczono roztocze, oraz dla których określono w laboratorium siedem charakterystyk, 

tj. odczyn ściółki i odczyn gleby (wartość pH), wilgotność aktualną (%), zawartość materii 

organicznej (%), zawartość węgla (%), zawartość azotu (%) oraz gęstość objętościową  

(g cm-3). Parametry te zostały następnie wykorzystane w analizie wyników jako zmienne 

wyjaśniające dla liczebności oraz bogactwa gatunkowego zgrupowań Mesostigmata, co 

przyczyniło się do poszerzenia wiedzy o wpływie fizycznych i chemicznych 

właściwości gleby leśnej na strukturę zgrupowań Mesostigmata. Ponadto,  

w modelowaniu analizowano wpływ typu środowiska na liczebność i bogactwo 

gatunkowe Mesostigmata. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano łącznie 717 

osobników roztoczy z rzędu Mesostigmata zaklasyfikowanych do 43 gatunków,  

a wykazane taksony reprezentowały trzy podrzędy: Gamasina (36 gatunków), Uropodina 

(6) oraz Sejina (1). 

Przeprowadzone badania ujawniły m.in., że: 

1) spośród trzech badanych mikrośrodowisk dwa z nich, tzn. gleba przy drzewie oraz 

przy pniaku, są podobne do siebie pod względem analizowanych parametrów 

fizykochemicznych,  

2) spośród analizowanych czynników środowiskowych, typ mikrośrodowiska oraz 

odczyn gleby i gęstość objętościowa gleby wpływały na średnie zagęszczenie 

roztoczy, natomiast żaden mierzony parametr nie wpływał na liczbę gatunków  

w próbie i wskaźnik bogactwa gatunkowego H’, 

3) gleba w pobliżu pniaków charakteryzowała się najwyższą całkowitą liczebnością 

roztoczy, niższą liczebność odnotowano w glebie w dalszej odległości od drzewa  

i pniaka, a najniższe w glebie przy drzewie, 
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4) środowisko glebowe w pobliżu drzewa oraz pniaka jest zdominowane przez ten sam 

gatunek, tj. Veigaia nemorensis, podczas gdy gleba w oddaleniu od pniaka przez 

Hypoaspis aculeifer; poza tym 15 gatunków roztoczy było wspólnych dla trzech 

analizowanych mikrośrodowisk, 

5) najliczniejszymi gatunkami w badaniach okazały się Veigaia nemorensis, 

Paragamasus runcatellus, Hypoaspis aculeifer, Oodinychus ovalis oraz Paragamasus 

jugincola, 

6) badane mikrohabitaty różniły się liczbą gatunków unikatowych, które je zasiedlały,  

a najwyższą liczbę gatunków unikatowych (7), które nie wystąpiły w innych 

miejscach, stwierdzono w glebie w pobliżu pniaków. 

Nasze badania ujawniły, że dwa środowiska, spośród trzech analizowanych cechują 

podobne wartości sześciu spośród siedmiu mierzonych parametrów środowiska 

glebowego. Gleba przy pniaku oraz gleba przy drzewie miały podobną gęstość 

objętościową, aktualną wilgotność, zawartość materii organicznej oraz zawartość 

węgla organicznego i zawartość azotu, jak również cechowały się podobnym 

stosunkiem węgla do azotu. Jedynym parametrem, który różnicował te środowiska 

był odczyn gleby, który był wyższy w glebie przy pniaku. Co ciekawe, badania ukazały 

wpływ typu mikrośrodowiska (obecność rosnących drzew), gęstości objętościowej 

gleby oraz jej odczynu, na średnią liczebność roztoczy w próbie. Wyniki te dowodzą, 

że gleba w pobliżu drzewa utrzymuje liczniejsze zgrupowania roztoczy, co powiązane jest 

ze zmianą gęstości objętościowej gleby oraz jej odczynu. Ponadto, badania ujawniły brak 

wpływu czynników środowiskowych na średnią liczbę gatunków oraz na wskaźnik 

bogactwa gatunkowego. Można zatem przyjąć, że w różnych mikrośrodowiskach 

glebowych jednorodnych lasów dębowych z domieszką buka zwyczajnego oraz graba 

pospolitego, liczba taksonów Mesostigmata w glebie jest zbliżona i zawiera się  

w przedziale od 25 do 30 gatunków. Jednakże, w glebie przy pniaku odnotowano 

najwyższą liczbę gatunków unikatowych (7 gatunków), do których należały: 

Antennoseius masoviae, Eugamasus magnus, Leptogamasus belligerens, Pachyseius 

humeralis i Sejus togatus, Veigaia cerva oraz Zerconopsis remiger.  

 

5. Kamczyc J., Szemis D., Urbanowski C.K., Malica J., Pers-Kamczyc E. 2020. Soil mite 

(Acari; Mesostigmata) biomass, species richness and diversity in soil and decayed 

logs of European Beech (Fagus sylvatica L.) forests. Systematic and Applied Acarology, 

25(9), 1576-1588. 

 
W artykule przedstawiono wyniki badań różnorodności biologicznej zgrupowań 

roztoczy z rzędu Mesostigmata w lasach bukowych. Do badań wybrałem lasy bukowe 

ponieważ na terenie Europy reprezentują one potencjalną roślinność naturalną [Bolte  

i in. 2007; Nguyen i in. 2017], a zasięg geograficzny takich lasów obejmuje tereny od 

obszarów śródziemnomorskich na południu do południowej części Półwyspu 

Skandynawskiego na północy oraz od Półwyspu Iberyjskiego na zachodzie do Półwyspu 

Krymskiego na wschodzie [Abrego i in. 2017]. Podstawą wyboru właśnie lasów bukowych 

jako miejsca przeprowadzenia badań był fakt, że buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) jest 
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gatunkiem o dużym znaczeniu ekologicznym i ekonomicznym [Nguyen i in. 2017], który 

w ekosystemach leśnych może zapewnić również dużą ilość murszejącego drewna (1 do 

30 m3 na hektarze [Brunet i in. 2010]). Podjęte przeze mnie badania koncentrowały się 

na środowisku glebowym w pobliżu murszejącego drewna bukowego, które ze względu 

na swoje unikatowe funkcje w ekosystemach leśnych może być traktowane jako wyspa 

środowiskowa [Skubała, Duras 2008]. Warto podkreślić, że większość opublikowanych 

badań jedynie porównuje dwa skrajne mikrośrodowiska (murszejące drewno i glebę), 

jednak zwykle pomija analizę zasięgu oddziaływania takich wysp środowiskowych,  

a badania zgrupowań drapieżnych Mesostigmata w tym kontekście są nieliczne.  

W związku z tym podjęte badania stanowią kompleksową ocenę bogactwa 

gatunkowego i struktury zgrupowań roztoczy z rzędu Mesostigmata w środowisku 

murszejących kłód bukowych oraz w środowisku glebowym w gradiencie odległości 

od kłody oraz pierwszą analizę biomasy Mesostigmata w murszejącym drewnie  

z wykorzystaniem opublikowanych równań [Huhta, Koskenniemi 1975; Huhta 1976; 

Huhta i in. 1979; Huhta, Räty 2005; de Groot i in. 2016]. W badaniach przyjąłem m.in. 

założenie o (1) korzystniejszym oddziaływaniu murszejących kłód bukowych,  

w porównaniu do środowiska glebowego, na zachowanie bogactwa gatunkowego 

zgrupowań roztoczy, (2) najwyższej liczebności i bogactwie gatunkowym zgrupowań 

roztoczy w glebie przy kłodzie (strefie ekotonowej), gdzie migrują gatunki z dwóch typów 

środowisk oraz (3) najwyższej całkowitej biomasie roztoczy w murszejącym drewnie 

spośród analizowanych środowisk. W badaniach zrealizowanych na sześciu poletkach 

badawczych na terenie Nadleśnictwa Elbląg pozyskano łącznie 1167 roztoczy, które 

zaklasyfikowano do 49 gatunków. Nasze badania ujawniły najwyższą liczebność roztoczy 

w murszejących kłodach (317 roztoczy), co potwierdza korzystne oddziaływanie 

murszejącego drewna również na zachowanie zgrupowań Mesostigmata, jednak co 

ciekawe również środowisko glebowe bezpośrednio przy murszejącej kłodzie, czyli 

strefa ekotonową, okazało się kluczowe dla utrzymania licznych (309 roztoczy) 

zgrupowań Mesostigmata.  

Ponadto, podjęte badania wskazały, że: 

1) spośród 49 gatunków roztoczy siedem gatunków tj. Gamasellus montanus, Geholaspis 

longispinosus, Holoparasitus calcaratus, Paragamasus jugincola, Prozercon kochi, 

Veigaia nemorensis oraz Zercon triangularis występowało we wszystkich 

analizowanych mikrośrodowiskach, 

2) murszejące kłody zasiedlane były najliczniej przez Janietella pulchella, który stanowił 

prawie 20% wszystkich roztoczy w tym środowisku, podczas gdy w glebie 

występował jedynie sporadycznie, 

3) środowisko glebowe zdominowane było przez Veigaia nemorensis, który stanowił od 

26 do 35% roztoczy w glebie w badanym gradiencie odległości, 

4) młodociane stadia rozwojowe tj. larwy, protonimfy oraz deutonimfy roztoczy, 

najliczniej występowały w murszejących kłodach bukowych,  

5) murszejące kłody bukowe i otaczające je środowisko glebowe nie różniły się 

wskaźnikiem bogactwa gatunkowego (H’) oraz całkowitą liczbą gatunków, 
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6) biomasa poszczególnych stadiów rozwojowych roztoczy różniła się pomiędzy 

mikrośrodowiskami – biomasa samców była najwyższa w murszejących kłodach 

bukowych, a najniższa w glebie w odległości 1,5 m od kłody, natomiast biomasa 

deutonimf była najwyższa w środowisku murszejącego drewna, a najniższa w glebie 

w odległości 1 m od kłody. 

Podsumowując, podjęte badania ujawniły, że murszejące kłody bukowe są 

zasiedlane przez liczne i zróżnicowane gatunkowo zgrupowania roztoczy z rzędu 

Mesostigmata. Pomimo tego, że łączna liczba gatunków w murszejących kłodach  

i otaczającym je środowisku glebowym była podobna, zgrupowania te różniły się 

strukturą gatunkową. W murszejących kłodach bukowych najliczniej występował 

Janietella pulchella, który stanowił prawie 20% wszystkich wykazanych roztoczy, co 

świadczy o istotnej roli murszejących kłód bukowych w możliwości przetrwania 

populacji tego gatunku w ekosystemach leśnych. Poza tym gatunkiem, środowisko kłód 

bukowych zasiedlane było przez inne, sporadycznie wykazywane gatunki roztoczy,  

tj. Sejus togatus, Celaenopsis badius oraz Zercon curiosus, które wykazywane były do tej 

pory m.in. w glebie oraz ze środowisk nietrwałych (merocenoz) [Skorupski 2008]. Co 

więcej, badania dowiodły, że liczebność młodocianych stadiów rozwojowych jest 

najwyższa w murszejących kłodach, co świadczy o kluczowej roli tego środowiska dla 

możliwości zwiększenia liczebności populacji niektórych gatunków roztoczy. Badania 

ujawniły także m.in., że biomasa samców była najwyższa w murszejących kłodach 

bukowych. Świadczyć to może o korzystnym oddziaływaniu murszejącego drewna dla 

populacji niektórych gatunków. Na przykład biomasa Oodinychus ovalis była  

w murszejącym drewnie sześć razy wyższa niż w strefie przejściowej i 12 razy wyższa niż 

w glebie w dalszej odległości. Nasze badania wskazały również, że zgrupowania roztoczy  

w środowisku glebowym (w tym również w strefie ekotonowej) zdominowane były przez 

Veigaia nemorensis, gatunek o szerokim zakresie tolerancji ekologicznej, którego udział  

w zgrupowaniu wynosił od ok. 25 do 35%. Pomimo tego, że zgrupowania roztoczy  

w glebie w różnej odległości od kłody wydają się być podobne, strefa przejściowa 

(ekotonowa) zasiedlana była licznie przez Paragamasus jugincola oraz Prazercon 

radiatus. Gatunki te w strefie ekotonowej występowały najliczniej spośród wszystkich 

mikrośrodowisk glebowych, co świadczy o istotnej roli strefy ekotonowej dla utrzymania 

liczebności wspomnianych taksonów.  

 

Podsumowując, kluczowym zagadnieniem podjętym w przedstawionym cyklu 

publikacji była odpowiedź na pytanie: w jaki sposób prowadzona gospodarka leśna 

poprzez modyfikowanie warunków środowiskowych, w tym dostępność mikrosiedlisk, 

wpływa na zróżnicowanie gatunkowe i liczebność jednego z najliczniejszych 

komponentów środowiska glebowego ekosystemów leśnych, tj. roztoczy z rzędu 

Mesostigmata. Przeprowadzone doświadczenie ze ściółką różnych gatunków drzew może 

pomóc określić rolę gatunku drzewa w kształtowaniu struktury zgrupowań roztoczy z tej 

grupy. Ponadto, badania dają również możliwość ich aplikacyjnego wykorzystania, 

ponieważ wskazują, które czynniki środowiskowe w istotny sposób modyfikują 
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zgrupowania tych bioindykatorów, a tym samym pozwalają na dokładniejsze określenie 

ich wymagań ekologicznych.  

Do najważniejszych wyników moich badań zaliczam: 

1) określenie, iż ponadstuletnia uprawa świerka pospolitego, w miejscu lasów 

mieszanych, doprowadziła do nagromadzenia martwej materii organicznej (od 3 

do 12 cm grubości) oraz obniżenia odczynu gleby (wartość pH od 3 do 5), a oba te 

czynniki wpływały na strukturę zgrupowań roztoczy z rzędu Mesostigmata  

w lasach górskich. Dostępność światła oraz biomasa roślin runa nie wpływały na 

zagęszczenie roztoczy, 

2) wykazanie, że zachowane niewielkie fragmenty lasów liściastych i mieszanych, 

otoczone świerczynami, charakteryzują się dużym bogactwem gatunkowym  

i liczebnością zgrupowań roztoczy z rzędu Mesostigmata. Pomimo tego, że  

w wyniku gospodarki leśnej ich obszar został znacznie zmniejszony (do ok. 5% 

powierzchni badanego obszaru), to wciąż utrzymują zróżnicowane zgrupowania 

(ponad 52% odnotowanych gatunków) roztoczy o znacznym potencjale 

odtworzeniowym,  

3) wykazanie, że zachowane fragmenty lasów liściastych i mieszanych otoczone 

monokulturami świerkowymi zapewniają przetrwanie roztoczy z podrzędu 

Uropodina, które są typowymi dla żyznych siedlisk. Udział przedstawicieli z tej 

grupy zawierał się w przedziale od 10 do 15% i był zbliżony do wartości notowanych 

przez nas wcześniej z terenu Gór Izerskich. Ponadto, cenne przyrodniczo fragmenty 

lasów mieszanych zasiedlane były przez unikatowe gatunki m.in. Uropoda cassidea  

i Uropoda splendida, które w świerczynach były nieliczne,  

4) udokumentowanie, że etap rozkładu ścioły wprowadzonej do monokultur 

sosnowych jest kluczowym czynnikiem decydującym o liczebności zgrupowań 

roztoczy w początkowych etapach dekompozycji ścioły, a jakość ściółki (gatunek 

drzewa) nie miała wpływu na liczebność roztoczy. Liczebność badanych 

mikrostawonogów była najwyższa wiosną po sześciu miesiącach od wyłożenia 

woreczków w terenie (stanowiła 60% zebranych roztoczy), a następnie zmniejszała 

się do jesieni i była najniższa wiosną kolejnego roku. Ponadto, wprowadzona do 

monokultur ściółka sprzyjała zwiększeniu liczebności niektórych gatunków roztoczy, 

w tym nicieniożernego Zercon peltatus, który w okresie wiosennym stanowił ponad 

60% odnotowanych osobników,  

5) odnotowanie, że analizowane gatunki drzew różniły się średnim ubytkiem masy 

ścioły po 18 miesiącach rozkładu. Spośród gatunków iglastych największy ubytek 

masy stwierdzono w przypadku sosny zwyczajnej (ponad 27% masy początkowej),  

a wśród gatunków liściastych największy ubytek masy stwierdzono u klonu 

zwyczajnego (37%),  

6) stwierdzenie, że zarówno murszejące pniaki, jak i kłody są ważnym rezerwuarem 

różnorodności gatunkowej roztoczy z rzędu Mesostigmata w ekosystemach 

leśnych. Zakres oddziaływania takich mikrośrodowisk na środowisko glebowe 

uzależniony jest również od gatunku drzewa. Pniaki sosnowe wpływają na 

strukturę zgrupowań roztoczy w większym zakresie niż pniaki dębowe,  

a zgrupowania w gradiencie odległości od pniaka zmieniają się stopniowo. 
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Tymczasem w przypadku pniaków dębowych ich zakres odziaływania na 

zgrupowania roztoczy w najbliższej glebie jest słabo dostrzegalny. Wokół 

murszejących kłód bukowych tworzy się strefa ekotonowa (gleba położona najbliżej 

kłody bukowej), w której bogactwo gatunkowe zgrupowań roztoczy z rzędu 

Mesostigmata jest największe, 

7) wskazanie, że w pozornie ubogich w mikrohabitaty lasach dębowych zagęszczenie 

zgrupowań roztoczy w środowisku glebowym uzależnione jest od czynników 

takich jak typ mikrośrodowiska, gęstość objętościowa gleby oraz odczyn gleby. 

Najwyższe zagęszczenie roztoczy odnotowano w glebie przy pniakach, a najniższe  

w glebie przy drzewie. Gleba przy drzewie i murszejącym pniaku zdominowana była 

przez ten sam gatunek, tj. Veigaia nemorensis, podczas gdy w glebie położonej dalej 

od pniaka zgrupowania roztoczy opanował Hypoaspis aculeifer. Oba wspomniane 

mikrośrodowiska posiadają 15 wspólnych gatunków roztoczy z rzędu Mesostigmata. 

Ponadto badane mikrohabitaty różniły się liczbą gatunków unikatowych, które je 

zasiedlały,  

8) stwierdzenie, że bogactwo gatunkowe zgrupowań roztoczy zależy od typu 

środowiska i w murszejących kłodach bukowych i glebie jest podobne (od 23 do 25 

gatunków), chociaż wspomniane środowiska zdominowane są przez różne taksony. 

W kłodach bukowych najliczniej występowała Janietella pulchella, natomiast w glebie 

Veigaia nemorensis. Nie stwierdzono różnic w średniej liczbie gatunków ani  

w średnim wskaźniku bogactwa gatunkowego H’. Oddziaływanie murszejącej kłody 

bukowej na zgrupowania roztoczy ograniczone jest do najbliższego otoczenia, 

chociaż zasiedlana jest ona przez wiele gatunków unikatowych.  

 

Konkludując, przeprowadzone przeze mnie badania zarówno o charakterze 

krajobrazowym jak i mikrosiedliskowym wskazały, że fragmentacja siedlisk  

i dostępność środowisk przejściowych (merocenoz) oraz towarzyszące im zmiany  

w środowisku glebowym istotnie wpływają na zgrupowania Mesostigmata. Włączenie 

czynników środowiskowych do analiz zoologicznych umożliwiło udokumentowanie, że 

na zgrupowania roztoczy wpływa ilość nagromadzonej materii organicznej oraz 

odczyn ściółki, natomiast warunki świetlne oraz biomasa roślin występujących  

w runie nie miały znaczenia dla badanych roztoczy. Podjęte przeze mnie badania 

dowiodły, że w jednogatunkowych drzewostanach (iglastych i liściastych) istotną rolę 

dla utrzymania bogactwa gatunkowego zgrupowań badanych roztoczy odgrywało 

murszejące drewno, stanowiące refugium, które występowało zarówno w formie 

murszejących kłód, jak również w postaci murszejących pniaków. W przypadku tych 

ostatnich, ich zakres oddziaływania na najbliższe środowisko uzależniony był od 

gatunku drzewa. Badania wskazały, że pniaki sosnowe utrzymują liczniejsze  

i bardziej bogate gatunkowo, a tym sam bardziej stabilne zgrupowania roztoczy  

w porównaniu z pniakami dębowymi. Ponadto udokumentowałem, że wokół 

murszejących pniaków sosnowych w stuletnich drzewostanach tworzy się strefa 

ekotonową (gleba najbliżej pniaka), która zasiedlana jest przez zróżnicowane gatunkowo 
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zgrupowania roztoczy. Konsekwencją tych obserwacji było poszukiwanie środowisk oraz 

czynników ekologicznych, które decydują o zgrupowaniach roztoczy w drzewostanach 

dębowych. Moje badania ujawniły, że w lasach dębowych roztocze licznie zasiedlają 

zarówno środowisko glebowe przy pniaku, jak również przy drzewie,  

a mikrohabitaty te różnią się kilkoma parametrami. Kluczowymi czynnikami dla 

utrzymania bogatych w gatunki zgrupowań okazały się: typ mikrośrodowiska (obecność 

rosnących drzew), gęstość objętościowa gleby oraz jej odczyn, natomiast omawiane 

czynniki nie decydowały o liczbie gatunków. Podjęte przeze mnie badania dotyczyły 

również poszukiwania odpowiedzi na pytanie: czy wprowadzenie gatunków 

domieszkowych do drzewostanów jednogatunkowych może poprawić warunki 

bytowania roztoczy z omawianej grupy? W tym celu przeprowadzono doświadczenie 

obejmujące wpływ ścioły jedenastu gatunków drzew w początkowych etapach 

dekompozycji na zgrupowania roztoczy z rzędu Mesostigmata. Zrealizowane badania 

ujawniły nieznany dotychczas mechanizm reakcji roztoczy glebowych z rzędu 

Mesostigmata polegający na gwałtownym wzroście zagęszczenia niektórych gatunków 

wiosną, na początku sezonu wegetacyjnego niezależnie od jakości zasiedlanej 

ścioły. Co ciekawe, liczebność roztoczy w ściole w kolejnym sezonie wegetacyjnym nie 

była już tak wysoka. Pomimo tego, że odnotowaliśmy zmiany w tempie dekompozycji 

ścioły analizowanych gatunków drzew nie miało to znaczenia dla liczby wykazanych 

gatunków roztoczy.  
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5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIEĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH ZE 

SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ISTOTNEJ AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ 

REALIZOWANEJ W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ UCZELNI, INSTYTUCJI NAUKOWEJ  

W SZCZEGÓLNOŚCI ZAGRANICZNEJ 

Moje zainteresowania przyrodnicze przyczyniły się do podjęcia w 1998 roku 

studiów na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. 

Początki pracy naukowej związane były z przystąpieniem do prężnie działającej Sekcji 

Botanicznej Koła Leśników. W czasie studiów uczestniczyłem m.in. w obozie naukowym 

Sekcji na terenie Nadleśnictwa Krzyż, którego celem była inwentaryzacja lokalnych 

populacji sosny czarnej Pinus nigra Arn. Włączenie się w bieżącą działalność Sekcji oraz 

prelekcje organizowane w szkołach przyczyniły się do podjęcia przeze mnie nauki  

w dwuletnim Studium Przygotowania Pedagogicznego przy macierzystej Uczelni po 

trzecim roku studiów. Jeszcze w czasie mojej aktywności w Sekcji Botanicznej 

uczestniczyłem w konferencji naukowej dotyczącej edukacji ekologicznej, rozwijając 

swoje umiejętności pedagogiczne. Działalność w Sekcji została doceniona listem 

gratulacyjnym JM Rektora Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu za 

osiągnięcia w studiach. W czasie studiów moje zainteresowania związane były z ochroną 

przyrody i ochroną lasu, co przyczyniło się do zrealizowania w ówczesnej Katedrze 

Ochrony Lasu i Środowiska Przyrodniczego9 pod kierunkiem dr. inż. Macieja 

Skorupskiego pracy magisterskiej pt. „Roztocze (Acari, Mesostigmata) w szczelinach 

skalnych na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych”. Wstępne wyniki tej pracy 

zostały przedstawione w formie plakatu na międzynarodowej konferencji Europejskiego 

Towarzystwa Akarologicznego (EURAC) w Berlinie w lipcu 2004 roku (III.B.15).  

Po ukończeniu studiów podjąłem naukę w studium doktoranckim przy Wydziale 

Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Funkcję promotora mojej pracy 

doktorskiej pełnił dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz. Praca doktorska nt. „Roztocze 

glebowe z rzędu Mesostigmata w biogrupach wybranych gatunków drzew leśnych  

w Parku Narodowym Gór Stołowych” dotyczyła analizy bogactwa gatunkowego roztoczy 

w biogrupach brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.), sosny zwyczajnej (Pinus 

sylvestris L.) oraz świerka pospolitego (Picea abies (L.) H.Karst) na obszarze płaskowyżu 

Szczeliniec Wielki. W czasie pierwszego roku studiów doktoranckich większość czasu 

poświęciłem na studia literaturowe oraz rozwijanie umiejętności klasyfikowania roztoczy 

z badanego rzędu, co było warunkiem sprawnego przebiegu dalszych prac badawczych. 

Moja dalsza współpraca z dr. inż. Maciejem Skorupskim umożliwiła udział w krajowych  

i zagranicznych konferencjach naukowych (III.B.11-14), w czasie których 

prezentowałem wyniki badań dotyczących ekologii wybranych gatunków roztoczy, 

tj. Paragamasus conus (Karg, 1971) na siedlisku boru i lasu mieszanego świeżego czy Asca 

aphidioides (Linnaeus, 1758) w trzech różnych typach drzewostanów. W ramach 

częściowego opracowania zebranych wówczas wyników przedstawiłem na konferencji 

akarologicznej również dane dotyczące występowania Gamasellus montanus (Willmann, 

 
9 Obecnie Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu 
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1936) w wybranych mikrośrodowiskach. Poza tym miałem możliwość włączenia się  

w badania dotyczące wpływu nawożenia drzewostanów na zgrupowania roztoczy  

z rzędu Mesostigmata w Górach Izerskich we współpracy z zespołem prof. Mariana 

Slodičáka z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze (III.B.11). W czasie 

pierwszych lat studiów doktoranckich realizowałem również projekt badań własnych 

„Wpływ faz rozwojowych lasu na faunę roztoczy z rzędu Mesostigmata w wybranych 

mikrośrodowiskach” (134/L/15/W) (II.I.4). W czasie II roku studiów doktoranckich 

uczestniczyłem w konferencji nt. „Ochrona środowiska – ochrona człowieka. Środowisko 

leśne w życiu człowieka”, gdzie wygłosiłem referat na temat „Rola zmurszałego drewna 

w ekosystemach leśnych” (II.K.4). Po drugim roku studiów doktoranckich (2004/2005) 

zakończyłem zbiór materiału badawczego do realizowanej pracy doktorskiej. W maju 

2004 roku wziąłem udział w konferencji naukowej pt. „Szkodliwe owady leśne, ich rola  

i znaczenie w lesie”, w czasie której przedstawiony został przegląd badań roztoczy 

(Acari) towarzyszących kornikom (Scolytidae, Coleoptera) w Polsce (II.K.3). 

Aktywne włączenie się w prace spoza doktoratu umożliwiło mi również udział w 

przygotowaniu i opublikowaniu wyników badań dotyczących bogactwa gatunkowego 

akarofauny Magurskiego Parku Narodowego (II.D.35) oraz przedstawienie 

wyjątkowości turystycznej skalnych miast w Polsce (II.D.36).  

Z początkiem trzeciego roku studiów doktoranckich (od października 2005 roku) 

podjąłem zatrudnienie w Katedrze na stanowisku dydaktycznym w wymiarze ½ etatu, 

realizując w czasie roku akademickiego pensum w wysokości 270 godzin dydaktycznych. 

Praca ta przyczyniła się przede wszystkim do zdobycia cennego doświadczenia 

dydaktycznego oraz umiejętności połączenia terminowej realizacji zadań badawczych 

oraz znacznych obowiązków dydaktycznych. W tym czasie przygotowałem również 

artykuł na temat organizowanej przez pracowników Katedry konferencji „Ochrona 

przyrody w lasach” (II.D.34) oraz dwie autorskie publikacje akarologiczne (II.D.30, 33). 

Obie opublikowane prace ekologiczne związane były z badaniem wymagań 

mikrośrodowiskowych wybranych gatunków roztoczy, które wykazane zostały  

z wybranych mikrośrodowisk płaskowyżu Szczelińca Wielkiego. Celem pracy dotyczącej 

Gamasellus montanus (Willmann, 1936) było scharakteryzowanie związku pomiędzy 

gatunkiem drzewa i gatunkami roślin występującymi w runie a zagęszczeniem  

G. montanus. Ogólnie w badaniach tych z 312 prób wykazałem łącznie ponad 1200 

roztoczy wspomnianego gatunku, który najliczniejszy był w czerwcu, a najmniej liczny w 

lipcu. Badania wykazały, że gatunek drzewa nie miał istotnego wpływu na zagęszczenie  

G. montanus. Ponadto, wyniki badań opublikowane w Biological Letters dotyczyły 

mikrohabitatowych preferencji Veigaia mollis Karg, 1971, wówczas znanego spoza 

terenu Parku Narodowego Gór Stołowych jedynie z rezerwatu dębu omszonego „Bielinek” 

nad Odrą. Badania wykazały, że populacja tego gatunku na płaskowyżu Szczelińca 

Wielkiego jest liczna, bowiem zagęszczenie tego jednego gatunku wynosiło od 21 do 646 

osobników na 1 m2. Ponadto zagęszczenie V. mollis było najniższe w lipcu, co 

prawdopodobnie związane jest z mniejszą wilgotnością materii organicznej na głazach 

piaskowca w tym czasie. Kolejnym etapem pracy badawczej był zrealizowany w kwietniu 



Załącznik nr 3  

do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

 

27 

 

2007 roku wyjazd studyjny do Instytutu Badawczego Zoologii Rolniczej we Florencji 

(Experimental Institute for Agricultural Zoology of Florence, Republika Włoska), gdzie 

zapoznawałem się z kolekcją akarologiczną A. Berlesego.  

W czasie studiów doktoranckich włączyłem się również w interdyscyplinarny 

projekt badawczy „Roztocze (Acari) towarzyszące drobnym ssakom na 

renaturalizowanych powierzchniach leśnych” (UAM – PU 28/04) zrealizowany we 

współpracy z naukowcami z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza  

w Poznaniu (II.I.7). W czasie studiów doktoranckich kontynuowałem współpracę z dr. 

nż.. M. Skorupskim, co przyczyniło się do opublikowania badań dotyczących 

charakterystyki bogactwa gatunkowego zgrupowań roztoczy zasiedlających 

Torfowiska Doliny Izery na obszarze Sudetów (II.D.29). W czasie zatrudnienia 

podjąłem również studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy” przy Wydziale 

Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Wyniki zrealizowanej pracy 

dyplomowej dotyczącej diagnostyki i oceny ergonomiczności kabin samochodów 

osobowych zostały opublikowane wspólnie z promotorem pracy dyplomowej (II.D.25). 

 

5.1. ISTOTNA AKTYWNOŚĆ NAUKOWA REALIZOWANA W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ 

UCZELNI, INSTYTUCJI NAUKOWEJ W SZCZEGÓLNOŚCI ZAGRANICZNEJ 

5.1.1. METLA Finnish Forest Research Institute, Vantaa Research Centre 

W czasie mojego zatrudnienia na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu nawiązałem współpracę w naukowcami z kilku jednostek naukowych. 

Współpracę naukową rozpocząłem od zrealizowania trzymiesięcznego (01.07 do 

30.09.2007 r.) stażu zagranicznego w METLA Finnish Forest Research Institute, 

Vantaa Research Centre (II.L.2). Staż zagraniczny został sfinansowany z uzyskanego 

przeze mnie w postępowaniu konkursowym rządowego stypendium przyznawanego 

przez CIMO Centre for International Mobility na podstawie projektu badawczego pt.: 

„Bioróżnorodność roztoczy z rzędu Mesostigmata wybranych mikrośrodowisk  

w drzewostanach doświadczalnych Fińskiego Leśnego Instytutu Badawczego Vantaa”. 

Rezultatem stażu zagranicznego było opracowanie i opublikowanie wyników badań 

dotyczących zróżnicowania zgrupowań akarofauny glebowej w środowisku glebowym 

oraz murszejących pniakach sosnowych lasów borealnych w czasopiśmie Experimental 

and Applied Acarology. Opracowanie to było pierwszym dokumentującym kluczową 

rolę murszejących pniaków dla zachowania bogactwa gatunkowego lasów 

borealnych traktującym pniaki jako wyspy środowiskowe (II.A.14). Uzyskane wyniki 

dowiodły, że 1) bogactwo gatunkowe zgrupowań roztoczy jest najwyższe w murszejących 

pniakach i zmniejsza się stopniowo wraz ze wzrostem odległości od pniaka, 2) najwyższe 

zagęszczenie roztoczy odnotowano w środowisku pniaków a najniższe w środowisku 

glebowym bezpośrednio przy pniaku, 3) badane mikrośrodowiska różniły się 

wskaźnikami różnorodności gatunkowej. Zrealizowane badania wykazały ponadto, że 

trzy gatunki tj. Veigaia nemorensis (C.L. Koch, 1839), Parazercon radiatus (Berlese, 1910) 

i Zercon zelawaiensis Sellnick, 1944 były najliczniejszymi taksonami. Ponadto  
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w badaniach wykazaliśmy rzadko notowanego heteromorficznego samca Hypoaspis 

(Cosmolaelaps) vacua (Michael, 1891) opisanego ze środowiska glebowego. Zrealizowane 

badania stały się inspiracją do podjęcia przeze mnie tego wątku badawczego w lasach 

strefy umiarkowanej w powiązaniu z czynnikami środowiskowymi (I.B.5).  

 
1. Kamczyc J., Gwiazdowicz D.J., Teodorowicz E., Strzymińska K. 2014. Mites (Acari, Mesostigmata) in 

boreal Scots pine forest floors: effect of distance to stumps. Experimental and Applied Acarology, 64(1), 

61-71. 

 

5.1.2. Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk 

Doświadczenie zdobyte podczas stażu w Finlandii i doświadczenie w prowadzeniu 

badań w lasach borealnych przyczyniło się do podjęcia współpracy z zespołem prof. dr. 

hab. Jacka Oleksyna z Instytutu Dendrologii PAN z siedzibą w Kórniku w ramach 

projektu MAESTRO pt. „Geograficzne trendy zmienności cech funkcjonalnych sosny 

zwyczajnej w Europie w kontekście zmian klimatycznych i procesów ekologicznych" 

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (II.I.6). We wspomnianym projekcie 

odpowiedzialny byłem za koordynowanie m.in. badań akarologicznych  

i nematologicznych, w tym opracowanie metodyki pozyskiwania mezofauny glebowej  

w terenie. Mój udział w badaniach wynikał również z zaproszenia do udziału w trzech 

kilkutygodniowych ekspedycjach naukowych (zorganizowanych i sfinansowanych 

przez Instytut Dendrologii PAN) z zespołem badawczym prof. Oleksyna do Finlandii  

(02-29.07.2013 roku), Szwecji i Norwegii (3-24.07.2016) oraz Szwecji (08-30.08.2017). 

Pierwszym i zarazem kluczowym etapem podjętych wspólnych badań było opracowanie 

metodyki oraz ocena jej skuteczności w czasie pozyskiwania roztoczy z próbek 

glebowych w terenie. Z uwagi na charakter prowadzonych w czasie wyjazdów prac 

badawczych, tzn. konieczność zbioru materiału badawczego i przemieszczaniu się tego 

samego dnia na kolejną powierzchnię badawczą oraz ograniczenia logistyczne (m.in. 

konieczność codziennego rozkładania sprzętu, brak dostępu do infrastruktury naukowo-

badawczej) opracowałem i przetestowałem konstrukcję, która umożliwiała 

skuteczne pozyskiwanie fauny glebowej (II.A.6). Opracowana przeze mnie metodyka, 

opublikowana we współpracy z prof. P. Reichem10,11 umożliwia prowadzenie badań 

w dużych i niezamieszkanych kompleksach leśnych bez konieczności 

przeprowadzenia długotrwałej (co najmniej kilkudniowej) procedury 

laboratoryjnej lub wykorzystywania sprzętu laboratoryjnego. Zrealizowane badania 

zminimalizowały niektóre ograniczenia znanych wcześniej metod, które związane były  

z dużymi rozmiarami aparatury i brakiem możliwości jej transportu w terenie oraz 

koniecznością chłodzenia próbek. Jednym z kluczowych osiągnięć opracowanej metody 

jest ograniczenie konieczności transportu próbek do laboratorium, co również 

istotnie minimalizuje ryzyko przemieszczenia występujących w glebie patogenów. 

Przeprowadzone badania dowiodły m.in., że zaproponowana metoda z 72-godzinną 

 
10 Department of Forest Resources, University of Minnesota, ST Paul, MN, USA;  
11 Hawkesbury Institute for the Environment, University of Sydney, News South Wales, Australia 
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procedurą w terenie zapewnia uzyskanie zbliżonej liczebności roztoczy z rzędu 

Mesostigmata w porównaniu z trwającą 168 godzin (7 dni) procedurą w laboratorium. 

Ponadto badania wskazały, że średnia liczebność roztoczy z rzędu Mesostigmata  

i skoczogonków (Collembola) w próbie nie różniła się pomiędzy porównywanymi 

metodami. Szczegółowa analiza przeprowadzona na danych o roztoczach z rzędu 

Mesostigmata ujawniła, że porównywane metody nie różniły się średnią liczbą 

wykazanych gatunków i wskaźnikiem bogactwa gatunkowego Shannona, a udział płci 

oraz stadiów rozwojowych roztoczy był zbliżony po całkowitym wysuszeniu próbek 

glebowych w obu testowanych procedurach (72 godziny vs 168 godzin). Jedną  

z najważniejszych zalet zaproponowanej przeze mnie metodyki jest możliwość 

uzyskania prawie 60% liczebności oraz 90% wykazanych gatunków w czasie 

skróconej, trwającej osiem godzin procedury, co zostało wykorzystane przeze mnie 

w czasie prac badawczych w Skandynawii. Podjęte badania obejmowały również 

badanie wpływu długoterminowego chłodzenia (+4°C) próbek glebowych przez 7 dni 

i następnie poddanie suszeniu przez kolejne 7 dni (168 godzin), co może zostać 

wykorzystane w czasie prac badawczych wykorzystujących tradycyjną procedurę 

laboratoryjną w pomieszczeniu. Badania udokumentowały, że chłodzenie próbek nie 

wpływało na udział płci oraz stadiów rozwojowych roztoczy z badanej grupy. Mój 

rozwój naukowy w najbliższym czasie związany będzie z opublikowaniem wyników 

dalszych badań uzyskanych w ramach współpracy we wspomnianym projekcie 

badawczym z zakresu bogactwa gatunkowego mesofauny glebowej w powiązaniu  

z czynnikami środowiskowymi, w tym klimatycznymi w gradiencie szerokości 

geograficznej. Wstępne rezultaty projektu zostały przedstawiona w trakcie konferencji 

naukowej (II.K.2) i dotyczyły roli zmian klimatycznych w zmienności funkcjonalnych 

cech sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Europie. 

 Jednym z kluczowych priorytetów mojego rozwoju naukowego w ostatnim czasie 

było zdobywanie doświadczenia w badaniach łączących klasyczną zoologię (jej część 

taksonomiczną i faunistyczną) z ekologią lasu. W celu rozwoju własnego warsztatu 

badawczego nawiązałem ścisłą współpracę z grupą prof. dr. hab. Andrzeja M. 

Jagodzińskiego z Zakładu Ekologii Instytutu Dendrologii PAN. Rezultatem 

współpracy naukowej jest opublikowanie wyników badań, które stanowią również część 

przedłożonego osiągnięcia habilitacyjnego4,7 i omówione zostały szczegółowo w rozdziale 

III niniejszego autoreferatu. Pierwsze wspólne badania zrealizowane zostały na terenie 

Parku Narodowego i były efektem realizacji projektu badawczego pt. Rozpoznanie  

i ocena aktualnego stanu siedlisk przyrodniczych w otoczeniu rzeki Czerwona 

Woda (2017) zleconego Instytutowi Dendrologii PAN w Kórniku przez Park Narodowy 

Gór Stołowych. Efektem naukowym wspomnianego projektu było opublikowanie we 

współautorstwie czterech prac badawczych (w tym trzech z IF). W wyniku współpracy  

z badaczami reprezentującymi łącznie dziewięć jednostek naukowych zrealizowano 

badania, których celem, poza wykonanym badaniem zgrupowań roztoczy z rzędu 

Mesostigmata, było: 1) poznanie bogactwa gatunkowego mszaków w przekształconej  

w wyniku działalności człowieka dolinie potoku Czerwona Woda (II.A.11), 2) określenie 
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zmian w zbiorowiskach roślinnych wzdłuż potoku Czerwona Woda (II.D.23),  

3) określenie wpływu wybranych czynników środowiskowych (odległości od potoku, 

odczyn gleby, warunków świetlnych) na odnowienie naturalne świerka pospolitego 

(II.B.12). W wyniku badań mszaków odnotowaliśmy ich duże bogactwo gatunkowe 

przy potoku, a kluczowymi punkami węzłowymi były fragmenty naturalnych 

zbiorowisk roślinnych, jak również sama obecność pojedynczych drzew. Ponadto, 

zrealizowane badania dowiodły, że bogactwo gatunkowe mszaków nie zależy od 

powierzchni zajmowanej przez zbiorowisko roślinne, a najbardziej cennymi są niewielkie 

fragmenty lasów, które wymagają specjalnej ochrony. Badania wykazały także, że 

niewielkie fragmenty lasów łęgowych są kluczowe dla utrzymania bogactwa 

gatunkowego w skali krajobrazowej. Ponadto, efektem wspólnych badań  

w przekształconych borach świerkowych było udokumentowanie, że świerk pospolity 

odnajduje korzystne warunki do odnowienia naturalnego w miejscach  

z umiarkowaną dostępnością światła i niskim odczynie (3,5 do 4,5), a odnotowane 

parametry są szczególnie ważne dla małych siewek. Poza tym zrealizowane badania 

dowiodły, że odnowienie naturalne świerka w niższych położeniach górskich wymaga 

utrzymania umiarkowanego zwarcia drzewostanu.  

Nawiązanie ścisłej współpracy z badaczami z innych jednostek, w tym głównie  

z Instytutem Dendrologii PAN, umożliwiło mi włączenie się w badania w ramach dwóch 

projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. W projektach 

tych odpowiadam za opracowanie wyników badań roztoczy (Mesostigmata)  

w środowisku glebowym oraz ściółce wybranych gatunków drzew (II.I.1-2). 

 
1. Kamczyc J., Pers-Kamczyc E., Urbanowski C.K., Malica J., Reich P., Oleksyn J. 2020. An alternative 

portable method for extracting microarthropods from forest soils. Acta Oecologica, 109, #103655. 

2. Wierzcholska S., Dyderski M.K., Pielech R., Gazda A., Smoczyk M., Malicki M., Horodecki P., Kamczyc 

J., Skorupski M., Hachułka M., Kałucka I., Jagodziński A.M. 2018. Natural forest remnants as refugia 

for bryophyte diversity in a transformed mountain river valley landscape. Science of the Total 

Environment, 640-641, 954-964. 

3. Dyderski M.K., Gazda A., Hachułka M., Horodecki P., Kałucka IL., Kamczyc J., Malicki M., Pielech R., 

Smoczyk M., Skorupski M., Wierzcholska S., Jagodziński A.M. 2018. Impacts of soil conditions and 

light availability on natural regeneration of Norway spruce Picea abies (L.) H. Karst. in low-

elevation mountain forests. Annals of Forest Science, 75, #91. 

4. Pielech R., Malicki M., Smoczyk M., Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Horodecki P., Wierzcholska S., 

Skorupski M., Kamczyc J., Kałucka I., Hachułka M., Gazda A. 2018. Zbiorowiska roślinne doliny 

Czerwonej Wody w Parku Narodowym Gór Stołowych. Leśne Prace Badawcze, 79(2), 181-197. 

 

5.2. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH INNYCH NIŻ 

TE WSKAZANE JAKO PODSTAWA UBIEGANIA SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA 

HABILITOWANEGO PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA 

Moje zainteresowania naukowe po uzyskaniu stopnia doktora początkowo 

związane były z badaniami realizowanymi wówczas przez promotora pracy doktorskiej 

prof. dr. hab. Dariusza J. Gwiazdowicza. Wspólne opracowanie wyników badań 

związków pomiędzy owadami a wybranymi gatunkami roztoczy w różnych 
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środowiskach przyczyniło się do powiększenia mojego dorobku naukowego o kilka 

wysoko punktowanych publikacji w krótkim czasie. Zrealizowane wspólnie badania 

obejmowały kilka wątków, w tym 1) poznanie bogactwa gatunkowego zgrupowań 

roztoczy w kłodach sosnowych w różnym stadium rozkładu drewna (II.A.19),  

2) poznanie rozmiaru i sposobu forezji roztoczy na korniku drukarzu Ips typographus 

(II.A.17, 20), 3) określenie bogactwa gatunkowego roztoczy związanych z mrówkami 

Lasius flavus w aspekcie różnych sposobów użytkowania terenu (II.A.15), jak również  

4) poznanie związku pomiędzy paśnikiem niszczycielem Plagionotus detritus  

a Trichouropoda sociata (II.A.16). Badania roztoczy z rzędu Mesostigmata w kłodach 

sosnowych będących w różnych etapach dekompozycji drewna były pierwszym 

kompleksowym opracowaniem uwzględniającym stadium rozkładu drewna. 

Ogólnie nasze badania ujawniły, że całkowita liczba wykazanych gatunków roztoczy 

związana jest ze stadium rozkładu drewna. Łączna liczba wykazanych taksonów 

wzrastała od 35 gatunków w I oraz II klasie rozkładu do 58 gatunków w IV klasie rozkładu 

drewna, a liczba rzadkich gatunków roztoczy była najwyższa w najbardziej rozłożonym 

drewnie. Dodatkowo, zrealizowane badania ukazały, że wskaźnik bogactwa gatunkowego 

Shannona i wskaźnik równomierności gatunkowej (E) nie różniły się pomiędzy 

charakteryzowanymi zgrupowaniami w różnych klasach rozkładu drewna. Podjęte 

badania wykazały, że udział poszczególnych gatunków roztoczy w zgrupowaniu był 

wyrównany w najbardziej rozłożonych kłodach. Ponadto, badania ujawniły, że we 

wszystkich stadiach rozkładu drewna w zgrupowaniach roztoczy dominował ten sam 

gatunek tj. Oodinychus ovalis. W moim dorobku naukowym z tego okresu znajdują się 

również trzy artykuły obejmujące badanie relacji między owadami i roztoczami,  

a dokładniej zależności kornik drukarz – różne gatunki roztoczy (II.A.17, II.A.20) oraz 

interakcji między konkretnymi gatunkami tj. paśnik niszczyciel – Trichouropoda sociata 

(II.A.16). Badania interakcji międzygatunkowych roztoczy z kornikiem drukarzem są 

szczególnie ważne w kontekście znacznych szkód gospodarczych wyrządzanych przez 

tego owada oraz możliwości potencjalnego wykorzystania roztoczy w biologicznej 

metodzie ochrony lasu. Nasze badania, zrealizowane w lasach gospodarczych 

Nadleśnictwa Szklarska Poręba oraz na terenie Puszczy Białowieskiej, dowiodły, że 

średnia liczba roztoczy różniła się między drzewostanami w badanych lokalizacjach. 

Wyższa całkowita liczebność roztoczy stwierdzona była w drzewostanach górskich  

w porównaniu z drzewostanami zlokalizowanymi na niżu. Poza tym odnotowaliśmy, że 

osiem gatunków roztoczy związanych jest foretycznie z kornikiem drukarzem.  

W wyniku przeprowadzonych badań udokumentowaliśmy znaczne różnice  

w zagęszczeniu roztoczy w pułapkach (od kilku do kilkuset okazów) oraz wykazaliśmy, 

że najliczniejszym gatunkiem w pułapkach okazał się Dendrolaelaps quadrisetus, który 

stanowił 45% odnotowanych roztoczy. Dodatkowo badania ujawniły, że na kornikach 

licznie występował również Trichouropoda polytricha. Badania relacji między 

paśnikiem niszczycielem a T. sociata w czasie czterech obserwacji w czerwcu i lipcu 

wykazały, że liczebność P. detritus, na którym znajdowały się T. sociata, była 

najniższa w lipcu w czasie ostatniego zbioru danych. Nie stwierdzono istotnych różnic 
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liczebności w przypadku osobnej analizy samic i samców w poszczególnych terminach 

badawczych. Moja współpraca z promotorem pracy doktorskiej przyczyniła się również 

do wspólnego opublikowania wyników badań wpływu sposobu zagospodarowania 

terenu na zgrupowania roztoczy w gniazdach mrówek podziemicy zwyczajnej Lasius 

flavus (Fabricius, 1781) (II.A.15). W wyniku przeprowadzonych badań z gniazd mrówek 

wykazano łącznie 26 gatunków roztoczy, spośród których w środowisku leśnym  

i ekotonie dominował Trachyuropoda formicaria, na łąkach Rhodacarus mandibularis,  

a w ogrodzie Pachylaelaps furcifer. Na mrówkach Lasius flavus stwierdzono występowanie 

11 gatunków roztoczy. Ponadto, badania ujawniły, że sposób zagospodarowania terenu 

nie decydował o liczebności roztoczy. Najniższą liczebność roztoczy odnotowano  

w gniazdach mrówek na terenie ogrodów, natomiast najwyższą na terenie leśnym. 

Bogactwo gatunkowe zgrupowań roztoczy nie różniło się pomiędzy łąkami, ogrodem, 

strefą ekotonu oraz lasem. Najniższe wartości osiągało ono w środowisku łąki, a 

najwyższe w środowisku ekotonu. W moim dorobku naukowym po uzyskaniu stopnia 

doktora znajdują się również dwie publikacje taksonomiczne, które obejmują opis 

nowego dla nauki gatunku Arctoseius wisniewskii Gwiazdowicz et Kamczyc, 2009 

(II.A.21) oraz opisanie stadium larwy i protonimfy Vulgarogamasus kraepelini 

(Acari: Parasitidae) (II.A.18) będące efektem współpracy z promotorem pracy 

doktorskiej.  

 
1. Kamczyc J., Gwiazdowicz D.J. 2013.The diversity of soil mites (Acari: Mesostigmata) in yellow ant 

(Lasius flavus) nests along a gradient of land use. Biologia, 68(2), 314-318. 

2. Gwiazdowicz D.J., Gutowski JM., Kamczyc J., Teodorowicz E. 2013. Phoretic relationships between 

Plagionotus detritus (Coleoptera: Cerambycidae) and Trichouropoda sociata (Acari: Mesostigmata). 

Entomologica Fennica, 24(1), 59-64. 

3. Gwiazdowicz D.J., Kamczyc J., Teodorowicz E., Błoszyk J. 2012. Mite communities (Acari, 

Mesostigmata) associated with Ips typographus (Coleoptera, Scolytidae) in managed and natural 

Norway spruce stands in Central Europe. Central European Journal of Biology, 7(5), 910-916. 

4. Teodorowicz E., Gwiazdowicz D.J., Kamczyc J. 2012. Description of larva and protonymph of 

Vulgarogamasus kraepelini (Acari: Parasitidae). Biologia, 67(3), 540-545. 

5. Gwiazdowicz D.J., Kamczyc J., Rakowski R. 2011. Mesostigmatid mites in four classes of wood decay. 

Experimental and Applied Acarology, 55(2), 155-165. 

6. Gwiazdowicz D.J., Kamczyc J., Bloszyk J. 2011. The diversity of phoretic Mesostigmata on Ips 

typographus (Coleoptera: Scolytinae) caught in the Karkonosze forest. European Journal of Entomology, 

108(3), 489-491. 

7. Gwiazdowicz D.J., Kamczyc J. 2009. Arctoseius wisniewskii sp. nov.(Acari: Ascidae) from Poland. 

Annales Zoologici, 59(1), 119-123. 

 

Moja działalność naukowa po uzyskaniu stopnia naukowego doktora koncentrowała się 

na trzech głównych obszarach tematycznych: 

1. Zróżnicowanie gatunkowe mezofauny glebowej ekosystemów leśnych 

przekształconych w wyniku działalności człowieka 

2. Reakcja wybranych gatunków drzew na zróżnicowaną zasobność środowiska 

3. Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych w wybranych środowiskach 

 



Załącznik nr 3  

do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

 

33 

 

5.2.1. Zróżnicowanie gatunkowe mezofauny glebowej ekosystemów leśnych 

przekształconych w wyniku działalności człowieka 

Badania bogactwa gatunkowego terenów przekształconych w wyniku działalności 

człowieka zostały przeze mnie podjęte w 2015 roku i obejmowały trzy kluczowe 

zagadnienia tj. wpływ pożaru na zróżnicowanie gatunkowe zgrupowań roztoczy 

ekosystemów leśnych (II.A.13), zmiany sukcesyjne w zgrupowaniach roztoczy w ściółce 

na terenach pokopalnianych (II.A.10), jak również wpływ długoterminowej emisji 

zanieczyszczeń powietrza na skład gatunkowy zgrupowań roztoczy (II.A.8). 

Wpływ pożaru powierzchniowego występującego w drzewostanach sosnowych 

(Pinus sylvestris L.) w północno-wschodniej Polsce (na terenie Puszczy Knyszyńskiej oraz 

Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Knyszyńska) jest interesującym 

opracowaniem dotyczącym zmian w zgrupowaniach Mesostigamata na terenach 

wcześniej objętych pożarem w powiązaniu z wiekiem drzewostanu. Zagadnienie to 

jest szczególnie ważne z praktycznego punktu widzenia, ponieważ niewielkie pożary 

powierzchniowe zaliczane są do najczęściej występujących w ekosystemach leśnych 

typów pożarów. Nasze badania wykazały, że pożar i wiek drzewostanu wpływały na 

zagęszczenie roztoczy. Ponadto, wyższe zagęszczenia roztoczy odnotowano zarówno  

w młodszych, jak i starszych drzewostanach kontrolnych. Zrealizowane badania ujawniły, 

że zagęszczenie roztoczy było istotnie wyższe w starszych drzewostanach kontrolnych  

w porównaniu z pozostałymi drzewostanami. Dodatkowo, udokumentowaliśmy po raz 

pierwszy, że wiek drzewostanu i występowanie pożaru nie wpłynęły na bogactwo 

gatunkowe roztoczy. Analiza struktury zgrupowań wykazała, że młodsze drzewostany 

sosnowe były zdominowane przez Zercon peltatus, którego udział w zgrupowaniach 

wynosił ponad 29% wszystkich roztoczy. Ponadto, relacja pomiędzy wspomnianym 

gatunkiem a również licznym Rhodacarus coronatus zmieniała się z 4:1 w drzewostanach 

kontrolnych do 1:1 w drzewostanach młodszych objętych pożarem. Podsumowując, 

nasze badania w tym zakresie dowiodły, że pożar powierzchniowy w drzewostanach 

sosnowych zmienił relacje pomiędzy niektórymi gatunkami w zgrupowaniach 

roztoczy, ale nie wpłynął na bogactwo gatunkowe zgrupowań.  

Badania zmian sukcesyjnych zgrupowań roztoczy zasiedlających ściółkę 

wybranych gatunków drzew leśnych na różnych etapach dekompozycji ściółki na 

terenach pokopalnianych związane są z moją współpracą z zespołem prof. Andrzeja M. 

Jagodzińskiego z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku oraz realizacją pracy doktorskiej 

przez mgr. inż. Cezarego K. Urbanowskiego, którego jestem promotorem pomocniczym 

(III.K.1). Zaplanowane badania dotyczą poznania tempa przebiegu procesu dekompozycji 

ściółki, istotnego dla procesu odtwarzania wierzchnich warstw gleby w tak 

zdegradowanych środowiskach, co jest kluczowe do optymalnego doboru gatunków 

drzew w procesie rekultywacji takich obszarów w kierunku leśnym. Zrealizowane 

badania są unikatowe, ponieważ obejmują analizę wpływu typu siedliska (zwałowisko 

vs teren leśny), typu drzewostanu (sosnowy i brzozowy) oraz typu ściółki (Alnus 

glutinosa, Betula pendula, Quercus robur oraz Pinus sylvestris) na liczebność i bogactwo 

gatunkowe zgrupowań roztoczy z rzędu Mesostigmata w czasie procesu dekompozycji 
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analizowanego przez 36 miesięcy. Podjęte badania dowiodły, że typ siedliska, typ 

drzewostanu, czas dekompozycji oraz typ ściółki wpływają na zagęszczenie 

roztoczy. Poza tym czas dekompozycji w interakcji z pozostałymi czynnikami wpływał 

na całkowitą liczebność roztoczy. Na bogactwo gatunkowe zgrupowań miał wpływ 

jedynie czas dekompozycji, a pozostałe czynniki nie miały istotnego wpływu. 

Przeprowadzone badania wskazały, że zgrupowania roztoczy zdominowane były przez 

Zercon peltatus oraz Veigaia nemorensis. Na terenie zwałowiska w drzewostanach 

sosnowych i brzozowych najliczniejszym gatunkiem okazał się Ambyseius tubae, z kolei  

w drzewostanach gospodarczych najliczniejszymi gatunkami były Z. peltatus,  

V. nemorensis oraz Trachytes aegrota. Szczególnie interesująco przedstawiały się różnice 

w tempie kolonizacji ściółki pomiędzy terenem leśnym i zwałowiskiem, co w kontekście 

analizy zgrupowań roztoczy z rzędu Mesostigmata zostało wykonane w tak 

szerokim zakresie po raz pierwszy. Na zwałowisku w drzewostanach brzozowych 

licznie występował A. tube, natomiast Z. peltatus i V. nemorensis w drzewostanach 

sosnowych na terenach leśnych. Poza tym na terenie zwałowiska roztocze pojawiły się 

licznie w ściółce dopiero po dziewięciu miesiącach od wyłożenia woreczków ściółkowych 

w terenie.  

Analiza wpływu długoterminowej emisji zanieczyszczeń na środowisko jest 

kompleksowym opracowaniem obejmującym badanie zawartości różnych 

pierwiastków, w tym metali ciężkich, w mchu (Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) 

Mitt.) i igłach sosnowych w powiązaniu z reakcją zgrupowań roztoczy (Oribatida  

i Mesostigmata) na terenie ośmiu nadleśnictw w południowej Polsce (II.A. 8). W wyniku 

przeprowadzonych badań udokumentowano, że poszczególne pierwiastki w różny 

sposób wpływają na zagęszczenie roztoczy. Zawartość wapnia (Ca) w mchu oraz igłach 

sosny zwyczajnej wpływała pozytywnie na zagęszczenie roztoczy zarówno z rzędu 

Oribatida, jak i rzędu Mesostigmata. Z kolei zawartość ołowiu (Pb) w mchu i igłach sosny 

oraz kadmu (Cd) w mchu wpływały negatywnie na liczebność roztoczy z rzędu Oribatida, 

natomiast zawartość miedzi (Cu) w igłach oraz koncentracja niklu (Ni) w mchu miały 

negatywny wpływ na zagęszczenie roztoczy z rzędu Mesostigmata. Łącznie w badaniach 

wyselekcjonowanych 111094 roztoczy, spośród których prawie 90% stanowiły osobniki 

dorosłe zaklasyfikowane do 150 gatunków (łącznie Oribatida i Mesostigmata). Nasze 

badania wskazały, że niektóre pierwiastki, na przykład wapń, istotnie wpływają na 

zagęszczenie roztoczy w środowisku glebowym. Badania potwierdziły również 

negatywny wpływ metali ciężkich (Cu, Ni, Pb) za zagęszczenie badanych stawonogów. 

 
1. Kamczyc J., Urbanowski C., Pers-Kamczyc E. 2017. Mite communities (Acari: Mesostigmata) in young 

and mature coniferous forests after surface wildfire. Experimental and Applied Acarology, 72(2), 145-

160. 

2. Wierzbicka A., Dyderski M., Kamczyc J., Rączka G., Jagodziński A.M. 2019. Responses of soil mite 

communities (Acari: Oribatida, Mesostigmata) to elemental composition of mosses and pine needles 

and long-term air pollution in Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands. Science of the Total Environment, 

691, 284-295. 
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3. Urbanowski C.K., Horodecki P., Kamczyc J., Skorupski M., Jagodziński A.M. 2018. Succession of mite 

assemblages (Acari, Mesostigmata) during decomposition of tree leaves in forest stands growing on 

reclaimed post-mining spoil heap and adjacent forest habitats. Forests, 9, #718.  

 

5.2.2. Reakcja wybranych gatunków drzew na zróżnicowaną zasobność środowiska 

W ostatnim czasie moje zainteresowanie badawcze zostały poszerzone o badanie 

wpływu przenawożenia środowiska na możliwości reprodukcyjne dwóch gatunków 

roślin drzewiastych, tj. cisa pospolitego Taxus baccata L. (II.A.9) oraz jałowca pospolitego 

Junniperus communis L. (II.A.7). Podjęcie przeze mnie tego wątku badawczego we 

współpracy ze specjalistami z zakresu genetyki i dendrologii wpisuje się w moje 

zainteresowania ochroną przyrody oraz ochroną środowiska oraz związane jest  

z realizowaniem przeze mnie zajęć dydaktycznych o tej tematyce. Zrealizowane przez nas 

badania dotyczyły reakcji dwóch gatunków roślin drzewiastych na długotrwałe 

zróżnicowane nawożenie w warunkach doświadczenia wazonowego. W szerszym 

kontekście badania te mogą zostać wykorzystane do modelowania reakcji różnych 

gatunków drzew o zróżnicowanych wymaganiach ekologicznych na postępującą 

zmianę trofii siedlisk leśnych, a tym samym pozwolić lepiej chronić zagrożone gatunki 

drzew. Przedstawione badania są unikatowe dlatego, że dotyczą powiązania wpływu 

czynników genetycznych i środowiskowych na kształtowanie cech ilościowych  

i jakościowych ziarn pyłku dwupiennych roślin drzewiastych. Nasze badania dowiodły, 

że wzrost trofii siedlisk wpływa na ilościowe i jakościowe cechy reprodukcyjne 

osobników męskich roślin dwupiennych, zarówno jałowca pospolitego, jak i cisa 

pospolitego. Co ciekawe, większa dostępność składników mineralnych, w tym azotu  

w środowisku spowodowała większą produkcją ziarn pyłku, ale przyczyniła się do 

obniżenia zdolności do kiełkowania ziarn pyłku tych gatunków w warunkach in vitro, 

zwiększenia udziału nieprawidłowych morfologicznie ziarn pyłku oraz zaburzenia 

udziału zawartości węgla i azotu w produkowanych ziarnach pyłku.  

 
1. Pers-Kamczyc E., Tyrała-Wierucka Ż., Rabska M., Wrońska-Pilarek D., Kamczyc J. 2020. The higher 

availability of nutrients increases the production but decreases the quality of pollen grains in Juniperus 

communis L. Journal of Plant Physiology, 248, 153-156. 

2. Pers-Kamczyc E., Rabska M., Wrońska-Pilarek D., Iszkuło G., Kamczyc J. 2019. More isn’t always better 

– the effect of environmental nutritional richness on male reproduction of Taxus baccata L. 

Environmental and Experimental Botany, 162, 468-478. 

 

5.2.3. Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych w wybranych środowiskach 

W moim dorobku naukowym znajdują się również publikacje, których celem było 

opisanie zgrupowań roztoczy z rzędu Mesostigmata w wybranych środowiskach.  

W zrealizowanych badaniach wykonałem inwentaryzację zgrupowań roztoczy  

w gniazdach ptaków (II.D.27) oraz na terenach chronionych (II.D.22, 26, 28). Ponadto 

wstępne wyniki ponownej (po 11 latach) inwentaryzacji akarofauny Szczelińca Wielkiego 

zostały przedstawione przeze mnie w formie wykładu i streszczenia na konferencji 

naukowej w 2018 roku (II.K.1). W wyniku przeprowadzonych badań udokumentowałem, 

że środowisko glebowe szczelin skalnych w wybranych obszarach ochrony ścisłej na 

https://www.mdpi.com/search?authors=Pawe%C5%82%20Horodecki&orcid=0000-0002-7789-8723
https://www.mdpi.com/search?authors=Jacek%20Kamczyc&orcid=
https://www.mdpi.com/search?authors=Maciej%20Skorupski&orcid=0000-0001-6752-3576
https://www.mdpi.com/search?authors=Andrzej%20%20M.%20Jagodzi%C5%84ski&orcid=0000-0001-6899-0985
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terenie Gór Stołowych charakteryzuje się dużym bogactwem gatunkowym roztoczy  

z badanego rzędu. Akarofauna środowiska szczelin skalnych charakteryzujących się niską 

i stabilną temperaturę oraz wysoką wilgotnością względną powietrza została przeze mnie 

szczegółowo opisana. Szczeliny skalne zasiedlane były jest przez rzadkie gatunki roztoczy 

tj. Veigaia mollis oraz Leptogamasus cristulifer czy taksony znane z terenów borealnych 

lub arktycznych. Badania ujawniły, że rezerwaty skalne zdominowane są przez 

przedstawicieli Veigaiidae i Parasitidae. Dodatkowo przeprowadzone badania dowiodły, 

że inwentaryzacja zasobów przyrodniczych na terenach niektórych rezerwatów może 

przyczynić się do powiększenia listy znanych gatunków roztoczy. Na przykład nasze 

badania zrealizowane na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych przyczyniły się do 

powiększenia listy znanych z terenu Parku gatunków roztoczy o pięć taksonów  

tj. Dendrolaelaps eichhorni Wiśniewski, 1980, Iphidosoma physogastris Karg, 1971, 

Macrocheles tardus (C.L. Koch 1844), Pachylaelaps vexillifer Willmann, 1956, 

Vulgarogamasus remberti (Oudemans, 1912). Badania przeprowadzone na terenie 

Rezerwatu Kokorycz ujawniły duże bogactwo gatunkowe roztoczy (41 gatunków  

w glebie), w tym dziewięć gatunków z podrzędu Uropodina, wśród których 

najliczniejszym okazał się Oodinychus ovalis. W swoim dorobku naukowym posiadam 

również publikację o roztoczach występujących w gniazdach gąsiorka (Lanius collurio L., 

1758) i srokosza (Lanius excubicor L., 1758). W omawianych badaniach z gniazd ptaków 

wykazaliśmy łącznie 13 gatunków roztoczy wśród których najliczniejszymi okazały się 

Alliphis halleri (G. & R.Canestrini, 1881) oraz Gamasodes spiniger Trägårdh, 1910.  

 
1. Wierzbicka A., Rączka G., Urbanowski C.K., Cembala M., Pańka J., Kamczyc J. 2020. Soil mites 

communities (Acari: Oribatida, Mesostigmata) in Kokorycz Natural Reserve (South Western Poland) – 

a case study. Forestry Letters, 113, 12-18.  
2. Kamczyc J., Skorupski M. 2014. Mites (Acari, Mesostigmata) from rock cracks and crevices in rock 

labirynths in the Stołowe Mountains National Park (SW Poland). Biological Letters 51(1), 55-62. 

3. Kamczyc J., Teodorowicz E., Gwiazdowicz DJ. 2011. Mites (Acari, Mesostigmata) in the red-backed 

shrike Lanius collurio and great grey shrike Lanius excubitor nests. Acta Scientiarum Polonorum 

Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 10(2), 37-42. 

4. Kamczyc J., Gwiazdowicz DJ. 2009. Soil mites (Acari, Mesostigmata) from Szczeliniec Wielki in the 

Stołowe Mountains National Park (SW Poland). Biological Letters, 46(1), 21-27. 

 

6. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ ORGANIZACYJNYCH I DYDAKTYCZNYCH 

Od września 2005 roku jestem zatrudniony na stanowisku nauczyciela 

akademickiego na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (obecnie 

Wydział Leśny i Technologii Drewna). Od początku zatrudnienia doświadczenie 

zdobywałem jako instruktor (2 lata, w czasie studiów doktoranckich), asystent (1 rok) 

oraz adiunkt (od października 2009 r.). W tym czasie prowadziłem wykłady i ćwiczenia 

z ośmiu przedmiotów: „Ekologia”, „Ekologiczne uwarunkowania ochrony środowiska 

leśnego”, „Fauna lasu”, „Integralna ochrona przyrody”, „Ochrona lasu”, „Ochrona 

środowiska” oraz dla studentów z wymiany w ramach Programu ERASMUS: 

„Environment Protection” oraz „Forest Environment Protection”.  
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Od 2009 roku wykonałem 15 recenzji publikacji naukowych w czasopismach 

indeksowanych przez Journal Citation Report: Turkish Journal of Zoology (1 praca), PLoS 

One (2), Microorganisms (1), Diversity (2), Forests (2), Systematic and Applied Acarology 

(2), International Journal of Acarology (1), Applied Soil Ecology (1), Biotropica (1), Annals 

of Forest Science (1) oraz Journal of Arid Environment (1).  

W czasie dotychczasowej pracy naukowo-dydaktycznej byłem opiekunem 48 prac 

dyplomowych, w tym 21 prac magisterskich. Prace magisterskie dotyczyły ekologii 

roztoczy (13 prac), zagospodarowania turystycznego lasu (2), ochrony przeciwpożarowej 

lasu (3), ochrony lasu przed bobrem i jeleniowatymi (2) oraz prawa z zakresu ochrony 

lasu i ochrony przyrody (1). Prace dyplomowe inżynierskie obejmowały badania  

z zakresu ekologii roztoczy (20), zagospodarowania turystycznego lasu (3), ochrony 

przeciwpożarowej lasu (2), ochrony lasu przed bobrem (1) oraz szkód łowieckich (1).  

Od lutego 2018 roku jestem również promotorem pomocniczym w przewodzie 

doktorskim mgr. inż. Cezarego K. Urbanowskiego, doktoranta w Katedrze Łowiectwa  

i Ochrony Lasu Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu, który przygotowuje pracę doktorską pt. „Ekologiczne uwarunkowania 

sukcesji zgrupowań roztoczy z rzędu Mesostigmata na różnych etapach dekompozycji 

liści drzew w warunkach rekultywowanych gruntów pokopalnianych”. 

W ramach popularyzacji i upowszechniania wiedzy naukowej brałem czynny udział 

w organizacji pięciu warsztatów w ramach Nocy Naukowców (2012, 2013, 2014, 2017, 

2018), Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (2017) oraz wygłosiłem wykłady  

w trakcie Gnieźnieńskiego Młodzieżowego Forum Ekologicznego (2009), jak również 

w ramach współpracy Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

z Technikum Leśnym im. Jana Miklaszewskiego w Starościnie (2019). Poza tym 

brałem udział w produkcji filmu dokumentalnego zrealizowanego dla Canal Plus 

DISCOVERY o polskich zespołach badawczych pt. „Explorer: Misja Szwecja” (2018). 

W trakcie mojego zatrudnienia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 

angażowałem się w działalność organizacyjną Uczelni. Uczestniczyłem w pracach 

Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2009-2012), Uczelnianej Komisji Wyborczej (2012-

2016), Wydziałowej Komisji ds. Strategii (2016-2020), Odwoławczej Komisji 

Dyscyplinarnej dla Doktorantów (2017-2020) oraz Zespołu ds. oceny studiów 

doktoranckich, podyplomowych i kursów językowych (2016-2020). W ostatnim czasie 

zostałem powołany do Rady Programowej Kierunku Studiów „Ochrona Przyrody  

i Edukacja Przyrodniczo-Leśna” (2019) oraz zostałem dwukrotnie wybrany do Rady 

Naukowej Dyscypliny w dyscyplinie nauk leśnych (2019-2020 oraz 2020-2024) 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W czasie pracy na Uczelni brałem udział  

w pracach komisji konkursowej powołanej w sprawie zatrudnienia nowego pracownika 

oraz w pracach komisji w przewodzie doktorskim. Ponadto byłem członkiem w Radzie 

Naukowej Sesji Studenckich Kół Naukowych (2015) oraz w VI Ogólnopolskiej Konferencji 

Młodych Naukowców Przyroda-Las-Technologia zorganizowanej w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Poznaniu (2019). Ponadto moje zaangażowanie w pracę naukową 
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zostało sześciokrotnie docenione nagrodami zespołowymi JM Rektora Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu (II.J).  

 

7. PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ 

 

W czasie dotychczasowej pracy naukowej opublikowałem łącznie 36 publikacji 

naukowych w recenzowanych czasopismach, spośród których 32 opublikowane zostały 

po uzyskaniu stopnia doktora. Wśród tych publikacji 21 zostało opublikowanych  

w czasopismach indeksowanych przez Journal Citation Report. Większość prac została 

opublikowana w czasopismach z pierwszego (Q1) i drugiego (Q2) kwartyla (14 publ./21 

publ. z IF; 67%) z zakresu nauk leśnych, entomologii i nauk środowiskowych. W moim 

dorobku naukowym po uzyskaniu stopnia doktora znalazły się prace opublikowane  

w czasopismach zaklasyfikowanych do dyscypliny nauki leśne zgodnie z komunikatem 

MNiSW z 18 grudnia 2018 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych  

i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Sumaryczny 

współczynnik wpływu (Impact Factor) opublikowanych prac w roku opublikowania 

wynosi IF2-letni = 41,536, IF5-letni = 44,344 (Tabela 1). Suma punków za publikacje 

opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora wynosi 1044 (414 punktów do 2018 roku 

oraz 630 punktów w latach 2019-2020), indeks Hirscha wg bazy Web of Science wynosi 

H = 6, a sumaryczna liczba cytowań wynosi 114, w tym 91 bez cytowań własnych. 

Dotychczas na konferencjach krajowych i zagranicznych prezentowałem wyniki swoich 

badań w formie plakatu 15 razy oraz cztery razy jako autor lub współautor wygłoszonego 

referatu (Tabela 2). W czasie mojej pracy naukowej odbyłem łącznie dwa staże 

zagraniczne (trzymiesięczny w Finlandii i tygodniowy we Włoszech) oraz zrealizowałem 

wyjazd studyjny do Chorwacji. Zdobyte doświadczenie przyczyniło się do nawiązania 

współpracy z naukowcami z innych krajowych jednostek naukowych oraz umożliwiło 

udział w trzech projektach badawczych (w tym jednym MAESTRO) finansowanych przez 

Narodowe Centrum Nauki. W ostatnim czasie z sukcesem wnioskowałem o środki na 

działanie naukowe w konkursie Miniatura 3. 

 

  




