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Ocena całokształtu dorobku naukowego 

oraz osiągnięcia naukowego dr inż. Jacka Kamczyca 

pt. „Środowiskowe uwarunkowania różnorodności gatunkowej zgrupowań roztoczy 

(Acari, Mesostigmata) w ekosystemach leśnych” w postępowaniu w sprawie nadania stopnia 

doktora habilitowanego  

 

 

Podstawa wykonania recenzji  

Ocenę całokształtu dorobku naukowego oraz osiągnięcia naukowego wykonano 

zgodnie z uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Leśne Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu z dnia 31 maja  2021 r. w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej oraz z dnia 

8 lipca 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu i powołania Komisji habilitacyjnej 

w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

rolniczych, dyscyplinie nauki leśne dr inż. Jackowi Kamczycowi.  

1. Najważniejsze informacje o przebiegu pracy naukowo-zawodowej kandydata  

Dr inż. Jacek Kamczyc urodził się 9 maja 1978 roku w Dusznikach Zdroju. W dniu 9 

czerwca 2003 roku ukończył studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu uzyskując tytuł magistra inżyniera leśnictwa (specjalność: 

ochrona lasu) na podstawie pracy magisterskiej pt. „Roztocze z rzędu Mesostigmata 

zasiedlające szczeliny skalne na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych”, której 

promotorem był dr inż. Maciej Skorupski. W dniu 17 listopada 2008 roku, obronił pracę 

doktorską pt. „Roztocze glebowe z rzędu Mesostigmata w biogrupach wybranych gatunków 

drzew leśnych w Parku Narodowym Gór Stołowych”. Promotorem rozprawy doktorskiej był 

dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz. Ponadto w latach 2001–2003 odbył dwuletnie Studium 

Przygotowania Pedagogicznego w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego 

w Poznaniu oraz 2008-2009 dwusemestralne Studia Podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena 

pracy” na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Dnia 1 października 

2005 roku został zatrudniony na stanowisku instruktora (1.10.2005-30.09.2008 r.), następnie 

asystenta (od 1.10.2008-30.09.2009 r.) oraz (1.10.2009-obecnie) na stanowisku adiunkta na 

Wydziale Leśnym, (aktualnie Wydziale Leśnym i Technologii Drewna) w Katedrze 

Łowiectwa i Ochrony Lasu, Zakładzie Ochrony Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań. 

Dotychczas dr inż. Jacek Kamczyc nie ubiegał się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego.  
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2. Ocena osiągnięcia naukowego  

Podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego jest osiągnięcie  

naukowe pt. „Środowiskowe uwarunkowania różnorodności gatunkowej zgrupowań roztoczy 

(Acari, Mesostigmata) w ekosystemach leśnych”, na które składa się cykl pięciu tematycznie 

powiązanych artykułów opublikowanych w latach 2017-2020:  

 

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. 

 

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. 

 

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.) forest. Forests, 10(5), #403. 

 

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

E. 2020. Soil near mature oaks is refugium for soil mites (Acari, Mesostigmata) in managed 

forests. International Journal of Acarology, 46(5), 327-334. 

 

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. 

We wszystkich wymienionych artykułach dr inż. Jacek Kamczyc jest pierwszym 

autorem prac. Łączna wartość punktowa MNiSW artykułów składających się na omawiane 

osiągnięcie naukowe wyniosła 265, a ich sumaryczny IF to wartość 7,047.  

Wymienione artykuły ukazały się w recenzowanych zagranicznych czasopismach 

naukowych z listy JCR, w tym w Turkish Journal of Zoology, Experimental and Applied 

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

Acarology. Artykuły stanowiące osiągnięcie naukowe reprezentują bardzo wysoki poziom, 

a ponadto zostały przygotowane z dużą starannością.  

 

2.1. Omówienie artykułów składających się na osiągnięcie naukowe 

 

Roztocza w ekosystemach leśnych stanowią od wielu lat przedmiot specjalistycznych 

badań faunistycznych i ekologicznych prowadzonych przez wielu autorów tak krajowych jak i 

zagranicznych. Dotyczą one zarówno obszarów prawnie chronionych jak i lasów 

zagospodarowanych. Niemniej, tematyka badań nad Acari należy do dziedziny trudnej, co jest 

spowodowane z jednej strony bogactwem gatunkowym roztoczy, ich małymi rozmiarami jak i 

zajmowanymi przez nie zróżnicowanymi środowiskami przyrodniczymi. Większość 

publikacji skupia się na opracowaniach faunistycznych, nie uwzględniając wpływu 

czynników środowiskowych na mezofaunę, ze szczególnym uwzględnieniem roztoczy. 

Omawiane osiągnięcie naukowe odnosi się do roli różnych czynników 

środowiskowych mających wpływ na bogactwo gatunkowe fauny glebowej 

w zagospodarowanych ekosystemach leśnych, na występowanie i skład gatunkowy roztoczy 
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z rzędu Mesostigmata jako organizmów wskaźnikowych. Prezentowane badania zmierzały do 

uzyskania sformułowanych przez habilitanta odpowiedzi na następujące pytania: 

1. W jaki sposób zmiana czynników środowiskowych będąca efektem fragmentacji siedlisk 

leśnych powstałych w wyniku prowadzenia gospodarki leśnej, wpływa na różnorodność 

gatunkową i liczebność 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? 

Podjęta przez habilitanta tematyka badawcza z sukcesem wypełniła lukę wiedzy o roli 

wybranych czynników środowiskowych w ekosystemach leśnych w kształtowaniu zgrupowań 

roztoczy z rzędu Mesostigmata, poszerza także zakres ekologii roztoczy. Przedstawiony cykl 

publikacji istotnie poszerza także wiedzę o różnorodności biologicznej środowisk leśnych 

oraz ekologii mezofauny glebowej w kontekście dekompozycji materii organicznej 

w ekosystemach leśnych. 

 

W publikacji 1 przedstawiono wpływ oddziaływania dekompozycji pniaków 

sosnowych i dębowych na zróżnicowanie gatunkowe zgrupowań roztoczy (Acari, 

Mesostigmata), jako czynnika pozytywnie wpływającego na różnorodność biologiczną 

w ekosystemach leśnych. W opublikowanych artykułach uwzględniono słabo dotychczas 

poznany wypływ oddziaływania dekompozycji drewna pniaków na otaczające środowisko 

glebowe, gdyż dotychczasowe badania w ekosystemach leśnych skupione były przede 

wszystkim na dekompozycji leżaniny. W wyniku przeprowadzonych obserwacji na terenie 

lasów doświadczalnych Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie habilitant 

wykazał obecność 1145 osobników roztoczy należących do 45 gatunków, z czego 

w drzewostanie sosnowym występowało 40 gatunków (772 roztocze), natomiast w dębowym 

tylko 28 (423 osobniki). Autor udowodnił, że typ mikrośrodowiska wpływa na średnią liczbę 

gatunków oraz liczebność roztoczy, przy ich najwyższych liczebnościach w murszejącym 

drewnie pniaków względem strefy ekotonu i w dalszych odległościach od pniaków. 

Stwierdzono ponadto, że rodzaj mikrośrodowiska nie wpływał na bogactwo gatunkowe 

zgrupowań roztoczy. Najwyższą liczbę gatunków roztoczy stwierdzono w przypadku 

drzewostanów sosnowych w pniakach oraz otaczającej je glebie i w odległości 1,5 m, 

tj. odpowiednio 23 i 24 gatunki. Natomiast najniższą znaleziono w ściółce w odległości 0,5 m 

od pniaków (16). W drzewostanie dębowym najwięcej gatunków występowało w glebie 

w oddaleniu 0,5 m od pniaka (16 gatunków), przy najniższej obecności w glebie w odległości 

1,5 m od pniaka (12 gatunków). Stwierdzono ponadto, że drzewostany różniły się udziałem 

roztoczy z podrzędów Gamasina i Uropodina. W sośninach roztocze z podrzędu Uropodina 

stanowiły 31% wszystkich Acari, zaś w dębinach tylko 11%. Wśród gatunków dominujących 

zaobserwowano różnice na korzyść Oodinychus odalis, który był najliczniejszy 

w murszejących pniakach sosnowych (blisko 66%), mniej liczny w strefie ekotonowej (16%), 
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a najmniej liczny w glebie w odległości 0,5 m od pniaka (2%). Podobnych zależności 

w drzewostanie dębowym nie stwierdzono - 30% udział gatunku dominującego wystąpiło 

w murszejących pniakach dębowych. Ciekawym spostrzeżeniem autorów artykułu były 

zaobserwowane różnice w liczbach gatunków unikatowych. W drzewostanie sosnowym 

znaleziono 17, a w dębowym tylko 5 rzadkich gatunków roztoczy. Autorzy publikacji 

udowodnili także korzystny wpływ murszejącego drewna, szczególnie pniaków sosnowych, 

na liczebność zgrupowań Mesostigmata. Odnotowano różną liczebność roztoczy z podrzędów 

Gamasina i Uropodina na korzyść środowiska murszejących pniaków sosnowych i ich 

otoczenia, trzykrotnie wyższą niż w drzewostanie dębowym, na skutek różnej liczebności 

Trachytes aegrota oraz Oodinychus ovalis w glebie i murszejącym drewnie. Murszejące 

pniaki sosnowe zasiedlane były przez rzadkie gatunki: Janietella pulchella, Geholaspis 

pauperior, Eulaelaps stabularis oraz Euryparasitus emarginatus, w przeciwieństwie do 

pniaków dębowych, zasiedlonych jedynie przez Lasioseius confusus i Urodiaspis tecta. Co 

więcej, w glebie wokół pniaków dębowych nie znaleziono gatunków unikatowych, a przy 

sosnowych zidentyfikowano pięć gatunków rzadkich, a wśród nich  Oplitis minutissima. 

Na podstawie przytoczonych badań autorzy artykułu wnioskują, że pozostające po pozyskaniu 

drewna z drzewostanów, rozkładające się pniaki dębowe i sosnowe odgrywają istotną 

a zarazem różną rolę w ekosystemie leśnym. Wykazane różnice odnoszą się do liczebności 

zgrupowań roztoczy w murszejącym drewnie i oddziaływania pniaków na otaczające je 

środowisko, wpływając pozytywnie na zwiększenie różnorodności biologicznej ekosystemów 

leśnych. 

  

Artykuł 2 dotyczy wpływu długoterminowej uprawy monokultur Picea abies 

wprowadzonych sztucznie, które zastąpiły naturalnie występujące w Parku Narodowym Gór 

Stołowych drzewostany mieszane i liściaste, na zróżnicowanie gatunkowe roztoczy z rzędu 

Mesostigmata. W wyniku przeprowadzonych badań terenowych, pozyskano 342 próbki 

glebowe wykazując w nich obecność 4849 roztoczy reprezentujących 57 gatunków, 

należących do podrzędu Gamasina (4144 osobników z 13 rodzin) i Uropodina (705 

osobników z 4 rodzin). Stwierdzono, że liczba gatunków tych zwierząt różniła się pomiędzy 

grupami drzewostanów. W próbkach pozyskanych z drzewostanów świerkowych wykazano 

57 gatunków, z mieszanych 25, a z liściastych 20 gatunków roztoczy. Wykazano ponadto, że 

najwyższe bogactwo gatunkowe roztoczy wystąpiło w glebie lasów mieszanych, mniejsze 

zróżnicowanie gatunkowe stwierdzono w drzewostanach iglastych, a najmniejsze 

w liściastych. Zależność ta odnosiła się również do zagęszczenia roztoczy z rzędu 

Mesostigmata. Badając glebę wzdłuż potoku Czerwona Woda wykazano, że najliczniejszym 

gatunkiem był Veigaia nemorensis, który w drzewostanach liściastych miał udział 32,6% 

ogólnej liczby osobników. W drzewostanach świerkowych osiągnął udział 28,7%, 

a w mieszanych 24,8%. Z pośród zidentyfikowanych gatunków roztoczy najliczniej 

występowały Paragamasus runcatellus, Leptogamasus obesus, Gamasellus montanus i 

Trachytes aegrota. Biorąc pod uwagę uwilgotnienie gleb, wykazano z nim związek 

występowania Pachylaelaps bellicosus, Olodiscus minima, O. misella, Trachytes montana 

oraz Veigaia mollis. Wykazano, że wprowadzenie świerka w formie monokultury miało 

wpływ na zwiększenie ilości nagromadzonej materii organicznej oraz zwiększenie 

kwasowości gleb, co przełożyło się na zmniejszenie zagęszczenia roztoczy z podrzędu 

Uropodina – charakterystycznych dla bardziej zasadowego środowiska glebowego 

drzewostanów liściastych. Stwierdzono ponadto obecność Pachylaelaps bellicosus, Trachytes 

montana oraz Veigaia mollis w  lasach liściastych i mieszanych, których obecność świadczy o 

pozytywnej reakcji roztoczy na przebudowę monokultur świerkowych. Uzyskane wyniki 

badań są wyjątkowo cenne z ekologicznego i gospodarczego punktu widzenia, albowiem 

nawet niewielkie, zachowane fragmenty naturalnych drzewostanów Gór Stołowych należy 
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uznać za refugium zróżnicowanej gatunkowo mezofauny, mogącej z chwilą przebudowy 

drzewostanów przyczynić się do odtworzenia naturalnych zbiorowisk glebowych.  

 

Artykuł 3 dotyczy wpływu ściółki różnych gatunków drzew leśnych liściastych i 

iglastych na bogactwo gatunkowe i strukturę zgrupowań roztoczy z rzędu Mesostigmata na 

ternie lasów doświadczalnych Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach. Badania 

przeprowadzono przy użyciu woreczków ściółkowych wypełnionych liśćmi 11 gatunków 

drzew, zdeponowanych na dnie trzydziestokilkuletnich drzewostanach Pinus sylvestris, 

z zamiarem sprawdzenia preferencji gatunków roztoczy zasiedlających ściółkę w różnych 

etapach jej dekompozycji. Wykazano łącznie 7887 roztoczy reprezentujących 31 gatunków, 

należące do podrzędów Gamasina (6903 osobników z ośmiu rodzin) oraz Uropodina (286 

roztoczy z dwóch rodzin), z czego  7189 okazów zidentyfikowano w woreczkach 

ściółkowych, natomiast w próbach glebowych stwierdzono 698 roztoczy. Wykazano malejącą 

dynamikę pojawu roztoczy w woreczkach ściółkowych. Po 6. miesiącach znaleziono 4326 

roztoczy, po 12. miesiącach 1524 osobników, zaś po 18. miesiącach 1339 roztoczy. Liczba 

gatunków roztoczy zależała od sezonu wegetacyjnego i była największa wiosną 

(28 gatunków) i zmniejszała się do czasu zakończenia badań (17 gatunków). Zależała również 

ilościowo od środowiska w taki sposób, iż największa średnia liczba gatunków roztoczy 

w glebie była większa od średniej liczby gatunków w ściółce, nie różniła się natomiast 

składem gatunkowym. Wśród roztoczy zdecydowanie dominowało 5 gatunków: Zercon 

peltatus (42% udziału), Veigaia nemorensis (20%), Paragamasus jugincola (12%),  

Vulgarogamasus kraepelini (10%) i P. runcatellus (6%). Niemniej obecność Zercon peltatus 

w próbkach była zmienna wraz z upływem czasu. Dekompozycja ściółki wyłożonej 

w woreczkach w drzewostanie sosnowym cechowało różne tempo rozkładu materii 

organicznej, wyrażonej ubytkiem masy. Najszybciej dekompozycji ulegała ściółka Pinus 

sylvestris (27,3% ubytku masy początkowej), zaś z gatunków liściastych ścioła Acer 

platanoides (37,0% masy początkowej). Dodatkowo stwierdzono, że zaawansowanie procesu 

dekompozycji ściółki było ściśle związane z liczebnością roztoczy w woreczkach 

ściółkowych. Istotnym wnioskiem prezentowanych badań jest fakt, że zdeponowanie 

w jednogatunkowym drzewostanie sosnowym ściółki różnych gatunków drzew wpływa na 

liczebność zgrupowań Mesostigmata. Zjawisko to szczególnie intensywnie zaznaczyło się 

wiosną w pierwszym sezonie wegetacyjnym po zdeponowaniu ścioły. Znaleziono bowiem 

wtedy 4326 przedstawicieli Acaridae co wyniosło 60% wszystkich roztoczy zasiedlających 

ściółkę w okresie prowadzenia badań. Liczebność mezofauny zmniejszała się wraz 

z upływem czasu i była najniższa na początku następnego okresu wegetacyjnego. Wykazano 

zatem, że wprowadzenie gatunków domieszkowych do monokultur sosny zwyczajnej może 

przyczynić się do wzrostu liczby roztoczy, wpływając tym samym na różnorodność 

biologiczną ekosystemów leśnych.  

Obiektem badań następnego artykułu 4, wchodzącego w skład cyklu publikacji 

stanowiących osiągniecie naukowe była analiza występowania roztoczy z rzędu Mesostigmata 

w zagospodarowanych jednowiekowych drzewostanach dębowych (Quercus robur L.) na 

terenie Lasu Doświadczalnego „Zwierzyniec” Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, 

w trzech mikrośrodowiskach, tj. w drzewostanach dębowych, z domieszką buka zwyczajnego 

oraz graba pospolitego. Pobierając 90 próbek glebowych skupiono się na charakterystycznych 

cechach fizyko-chemicznych materiału, określając  pH ściółki i gleby, stopień uwilgotnienia, 

zawartość materii organicznej oraz węgla i azotu. Określono także gęstość objętościową. 

Powyższe dane skonfrontowano z liczebnością oraz składem gatunkowym zgrupowań 

Mesostigmata, aby ocenić wpływ czynników środowiskowych na ugrupowania roztoczy 

glebowych. W próbkach gleby stwierdzono obecność 717 roztoczy z rzędu Mesostigmata 

reprezentujących 43 gatunki oraz trzy podrzędy tj. Gamasina (36 gatunków), Uropodina (6) 
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oraz Sejina (1 gatunek). Badania fizyko-chamiczne gleby wykazały, że gleba przy pniach 

dębów oraz przy pniakach dębowych jest do siebie podobna względem analizowanych 

parametrów. Wykazano, że na średnie zagęszczenie roztoczy miał wpływ typ 

mikrośrodowiska,  pH gleby i jej gęstość objętościowa. Parametry fizyko-chemiczne nie 

miały wpływu na liczbę i zróżnicowanie gatunkowe roztoczy. Najliczniej roztocze 

występowały w pobliżu pniaków, mniej w glebie oddalonej od drzewa i pniaka, zaś najniższą 

liczebność Acaridae stwierdzono w glebie przy drzewie. Dominującym gatunkiem roztocza 

w pobliżu drzewa oraz pniaka była Veigaia nemorensis, a w oddaleniu od pniaka Hypoaspis 

aculeifer. Dla analizowanych mikrośrodowisk 15 gatunków roztoczy było wspólnych. 

W badanym środowisku glebowym najliczniejszymi gatunkami Acari były  Veigaia 

nemorensis, Paragamasus runcatellus, Hypoaspis aculeifer, Oodinychus ovalis oraz 

Paragamasus jugincola. Spośród gatunków rzadkich Antennoseius masoviae, Eugamasus 

magnus, Leptogamasus belligerens, Pachyseius humeralis i Sejus togatus, Veigaia cerva oraz 

Zerconopsis remiger występowały tylko w pobliżu pniaków. Wyższy odczyn gleby przy 

pniakach był jedynym parametrem różnicującym badane środowiska glebowe.  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 związane 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. W związku z tym, można 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. Prezentowane wyniki świadczą o istotnej roli 

typu mikrośrodowiska, gęstości objętościowej gleby oraz jej odczynu, na liczebność roztoczy. 

 

Przedmiotem badań prezentowanych w artykule 5 były zgrupowania roztoczy z rzędu 

Mesostigmata w środowisku murszejących kłód bukowych oraz glebowym w pobliżu 

murszejącego drewna bukowego, a także w różnej odległości od kłody. Badania te 

prowadzono w lasach bukowych w  Nadleśnictwie Elbląg. W pracy wykorzystano 

opublikowane w literaturze przedmiotu równania  [Huhta, Koskenniemi 1975; Huhta 1976; 

Huhta i in. 1979; Huhta, Räty 2005; de Groot i in. 2016]. Realizując badania na 

6. stanowiskach autorzy opracowania uzyskali łącznie 1167 roztoczy należących do 49 

gatunków. W murszejących kłodach stwierdzono obecność 317 przedstawicieli Acari, co 

wyraźnie wskazuje na pozytywne oddziaływanie murszu na występowanie Mesostigmata. 

Wysoką liczbę tych roztoczy (309) zidentyfikowano również w strefie ekotonowej kłód. 

Spośród wykazanych 49 gatunków roztoczy siedem: Gamasellus montanus, Geholaspis 

longispinosus, Holoparasitus calcaratus, Paragamasus jugincola, Prozercon kochi, Veigaia 

nemorensis oraz Zercon triangularis znaleziono we wszystkich badanych mikrośrodowiskach. 

W zmurszałych kłodach najliczniej pojawiała się Janietella pulchella stanowiąc  blisko 20% 

obecnych roztoczy. W glebie gatunek ten występował tylko sporadycznie, zaś dominującym 

była Veigaia nemorensis - od 26 do 35% osobników  w badanym gradiencie odległości od 

kłód bukowych. Autorzy publikacji udowodnili, że drewno rozkładających się kłód bukowych 

oraz otaczająca je gleba miały zbliżoną liczbę i bogactwo gatunków. Stwierdzono także, że 

biomasa stadiów rozwojowych roztoczy była najwyższa w murszejących kłodach, 

a najmniejsza w glebie w oddaleniu 1,5 m od kłody. Autorzy konkludując stwierdzili, 

że murszejące kłody bukowe są dogodnym miejscem bytowania licznych gatunków roztoczy 

z rzędu Mesostigmata. Wśród nich szczególnie liczna była Janietella pulchella, zaś 

sporadycznie Sejus togatus, Celaenopsis badius oraz Zercon curiosus, tj. gatunki, które do tej 

pory były stwierdzane  głównie w glebie. Zgrupowania w kłodach różniły się strukturą 
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gatunkową od otaczającego je środowiska glebowego, mimo podobnej łącznej liczby 

gatunków w murszejących kłodach i otaczającej je glebie. Wykazano również dominację 

Veigaia nemorensis w środowisku glebowym – gatunku roztocza o dużej tolerancji 

ekologicznej. Gleba w strefie ekotonalnej natomiast obfitowała w Paragamasus jugincola 

oraz Prazercon radiatus, co wskazuje na istotną rolę strefy przejściowej dla licznego 

występowania tych gatunków roztoczy. Przeprowadzone badania świadczą o ważnej roli 

obecności murszejących kłód bukowych w dnie lasu na występowanie w ekosystemach 

leśnych roztoczy, w szczególności osobników z rzędu Mesostigmata. 

Reasumując, w ocenianych artykułach składających się na osiągniecie naukowe 

dr inż. Jacka Kamczyca dominuje aspekt wpływu zagospodarowania drzewostanów 

z uwzględnieniem różnych siedlisk oraz gatunków drzew na zróżnicowanie i liczebność 

roztoczy z rzędu Mesostigmata. W przedstawionych badaniach habilitant określa rolę 

murszejących drzew i ich pozostałości (pniaki i kłody) oraz ściółki leśnej w kształtowaniu się 

składu gatunkowego detrytofagów glebowych, wskazując jednocześnie wpływ czynników 

środowiskowych na rozwój i występowanie roztoczy. Prezentowane prace posiadają istotny 

wkład w rozwój nauk o Acari w ekosystemach leśnych. W Polsce prace dotyczące roztoczy 

w środowisku leśnym nalezą do rzadko prowadzonych, zaś doświadczenie habilitanta 

w prowadzeniu tego rodzaju badań wskazuje na wyraźną specjalizację naukową. Wybór 

tematyki związanej z badaniami zgrupowań roztoczy z rzędu Mesostigmata uważam za 

bardzo trafny. Przeprowadzone obserwacje są szczególnie przydatne ze względu na  

postępujące zubożanie różnorodności biologicznej w ekosystemach, które spowodowane jest 

z jednej strony gospodarką ludzką, z drugiej fluktuacjami klimatycznymi. Prezentowane 

badania, choć specjalistyczne i trudne do prowadzenia, są bardzo potrzebne i przyczyniają się 

do poszerzenia wiedzy. Stanowią także istotny wkład w rozwój nauk leśnych,  

w szczególności ekologii faunistycznej. Należy także podkreślić, iż prace z tego zakresu są 

w Polsce stosunkowo nieliczne z uwagi na umiejętność identyfikowania poszczególnych 

gatunków roztoczy. Habilitant zaprezentował w swoich pracach, że potrafi rozpoznawać nie 

tylko osobniki dorosłe roztoczy, ale także ich formy juwenilne. Opracowane osiągnięcie 

naukowe stawia jego autora w gronie niekwestionowanych specjalistów w zakresie akarologii 

w Polsce. Przy opracowaniu osiągnięcia naukowego habilitant wykazał się bardzo dobrą 

znajomością sposobu prowadzenia badań, zarówno w terenie jak i laboratorium, odpowiednio 

zaaranżowanych i zinterpretowanych. Udowodnił ponadto dojrzałość naukową oraz dogłębną 

znajomość dotychczasowej wiedzy, w tym w szczególności literatury z zakresu akarologii 

krajowej i światowej. Oceniane osiągnięcie naukowe jest niepodważalnym dorobkiem 

badawczym o wysokim ładunku merytorycznym w zakresie nauk leśnych, o znaczeniu 

krajowym i międzynarodowym.  

 

3. Ocena pozostałego dorobku naukowego i działalności naukowej  

Poza osiągnięciem naukowym, będącym podstawą ubiegania się o nadanie stopnia 

naukowego doktora habilitowanego, dr inż. Jacek Kamczyc posiada także szeroki dorobek, na 

który składa się 31 artykułów naukowych. Przed uzyskaniem stopnia doktora opublikował 4 

artykuły spoza listy JCR oraz 3 artykuły popularnonaukowe. Obok pięciu publikacji 

wchodzących w skład osiągnięcia naukowego, który jest przedmiotem rozprawy 

habilitacyjnej, po uzyskaniu stopnia doktora habilitant opublikował 24 współautorskie 

artykuły naukowe i popularnonaukowe. W pracach tych dr inż. Jacek Kamczyc ośmiokrotnie 

był pierwszym autorem. Wśród jego prac 16 to artykuły opublikowane w czasopismach z listy 
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JCR o łącznym IF wynoszącym 34,489 i liczbie 885 punktów MNiSW. Łączna liczba 

punktów MNiSW uzyskanych przez habilitanta wyniosła 949 oraz 34,489 IF.  

Dr inż. Jacek Kamczyc jest autorem opisu nowego dla nauki gatunku Arctoseius 

wisniewskii Gwiazdowicz et Kamczyc, 2009 oraz opisał stadium larwy i protonimfy 

zaliczając je do gatunku Vulgarogamasus kraepelini (Berlese, 1905).  

Przeważająca część dorobku naukowego dr inż. Jacka Kamczyca dotyczy roztoczy 

z rzędu Mesostigmata. Omawiana część dorobku naukowego, podobnie jak publikacje 

wchodzące w skald osiągnięcia naukowego,  jest spójna i wskazuje,  że dr inż. Jacek 

Kamczyc ma ściśle sprecyzowane zainteresowania naukowe, w których doskonali się 

systematycznie.  

Rozwój naukowy dr inż. Jacka Kamczyca po obronie doktoratu związany jest również 

z uczestnictwem w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach (12). Wygłosił 2 

referaty na konferencjach krajowych oraz prezentował postery na 10 krajowych i 

zagranicznych sympozjach. Dwukrotnie zasiadał w radzie naukowej jako członek na 

konferencji i sesji studenckich kół naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest 

członkiem panelu recenzentów MDPI DIVERSITY, członkiem komitetu redakcyjnego 

Forestry Letters wydawanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Jest również 

członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół, członkiem Polskiego Towarzystwa 

Leśnego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Akarologicznego.  

Habilitant brał udział w szeregu projektów badawczych krajowych 

i międzynarodowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (4), w ramach badań 

finansowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (3) oraz Centre for International 

Mobility CIMO Rep. Finlandii (1). Uczestnictwo w krajowych, a szczególnie 

międzynarodowych projektach badawczych miało niewątpliwie bardzo duży wpływ na 

znaczne przyśpieszenie rozwoju naukowego habilitanta w okresie po uzyskaniu stopnia 

doktora.  

Dla rozwoju naukowego dr inż. Jacka Kamczyca niewątpliwe istotny wpływ miało 

również odbycie trzech zagranicznych staży naukowych i wyjazdów  studyjnych do 

Experimental Institute for Agricultural Zoology of Florence (2006), Finnish Forest Research 

Institute (2007) oraz University of Zagreb (2018). Wyjazdy naukowe odegrały znaczącą rolę 

w poszerzeniu kompetencji oraz rozwoju naukowym habilitanta, albowiem we wszystkich 

odwiedzanych placówkach mógł nawiązać owocną współpracę z pracownikami naukowymi 

wymienionych ośrodków badawczych. 

Poza wspomnianą aktywnością, na podkreślenie ważnej pozycji naukowej habilitanta 

zasługuje zapraszanie go do recenzowania 16. artykułów w 12. czasopismach naukowych 

międzynarodowych, takich jak Turkish Journal of Zoology, PLoS One, MDPI 

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

Acarology, Applied Soil Ecology, Systematic and Applied Acarology, Biotropica, Annals of 

Forest Science, Journal of Arid Environment oraz MDPI Diversity. 

Dr inż. Jacek Kamczyc jest promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim 

mgr inż. Cezarego K. Urbanowskiego, doktoranta w Katedrze Łowiectwa i Ochrony Lasu na 

Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którego 

tematem pracy są „Ekologiczne uwarunkowania sukcesji zgrupowań roztoczy z rzędu 

Mesostigmata na różnych etapach dekompozycji liści drzew w warunkach rekultywowanych 

gruntów pokopalnianych”. Głównym promotorem przytoczonej pracy doktorskiej jest 

dr hab. Andrzej M. Jagodziński. 

W trakcie swojej działalności naukowej habilitant został nagrodzony w ramach  

Nagrody zespołowej  JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za oryginalne 

i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami w latach 2010-2020. 
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Przedstawiony  dorobek naukowy w formie publikacji, uczestnictwo w zespołach 

badawczych realizujących projekty naukowe, udział w konferencjach oraz odbyte wyjazdy 

i staże naukowe obok członkostwa w Towarzystwach Naukowych i recenzowania artykułów 

w czasopismach sprawiają, że dr inż. Jacka Kamczyca można określić jako naukowca 

o wyraźnie  sprecyzowanych zainteresowaniach naukowych, znaczącym dorobku z zakresu 

nauk leśnych, zwłaszcza mezofauny glebowej oraz bardzo dużym doświadczeniu i 

znaczących kompetencjach w prowadzeniu badań. Jest naukowcem o dorobku dostrzeganym 

przez innych naukowców, o czym świadczy znaczna liczba cytowań 114 (91 bez cytowań 

własnych) oraz indeks Hirscha wynoszący 6. Na szczególne podkreślenie zasługuje także 

dynamiczny rozwój naukowy habilitanta w ostatnich latach, który stawia dr inż. Jacka 

Kamczyca w gronie czołowych specjalistów z zakresu akarologii w Polsce.  

 

4. Ocena działalności organizacyjnej, dydaktycznej i popularyzatorskiej  

4.1. Działalność dydaktyczna i popularyzująca naukę 

Dr inż. Jacek Kamczyc posiada duże doświadczenie dydaktyczne. W latach 2005-2019 

roku prowadził zajęcia (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia terenowe i seminaria) dla studentów 

krajowych i zagranicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu zarówno  na 

studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych, realizując program na kierunku leśnictwo 

i medycyna roślin, w zakresie następujących przedmiotów: na kierunku leśnictwo - Ochrona 

środowiska (wykład i ćwiczenia), Ekologia (ćwiczenia), Integralna ochrona przyrody 

(ćwiczenia), Ekologiczne uwarunkowania ochrony środowiska leśnego (ćwiczenia), 

Seminaria dyplomowe (konwersatoria). Na podkreślenie zasługuje prowadzenie zajęć 

w języku angielskim, które realizował w ramach przedmiotów:  Environment Protection 

(wykłady i ćwiczenia)  - program ERASMUS prowadząc zajęcia dla studentów leśnictwa 

z Portugalii, Rumunii i Hiszpanii; Forest Environment Protection (wykłady i ćwiczenia) 

również w ramach programu ERASMUS - zajęcia dla studentów leśnictwa z Rosji, Serbii i 

Hiszpanii. Prowadził też zajęcia terenowe z przedmiotów: Ochrona przyrody, Ochrona 

środowiska, Ochrona lasu, zaś na kierunku medycyna roślin realizował wykłady i ćwiczenia 

z Fauny lasu. 

O wysokich kwalifikacjach i zaangażowaniu habilitanta w dydaktykę oraz aktywnej 

działalności na rzecz rozwoju naukowego studentów świadczy promotorstwo prac 

inżynierskich (24) w tym z zakresu ekologii roztoczy (18), zagospodarowania turystycznego 

(3), ochrony przeciwpożarowej (2), ochrony lasu przed bobrem (1) oraz prac magisterskich 

(19) z zakresu ekologii roztoczy (12), zagospodarowania turystycznego lasu (1), ochrony 

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

ochrony lasu i ochrony przyrody (1).  

Dr inż. Jacek Kamczyc dostrzega potrzebę popularyzacji nauki i jest w nią 

zaangażowany poprzez czynne przekazywanie wiedzy. Prowadził wykłady i zajęcia 

dydaktyczne popularyzujące wiedzę przyrodniczą - wykład „Czy potrafimy skutecznie 

chronić lasy?” w Gnieźnieńskim Młodzieżowym Forum Ekologicznym w Gnieźnie, 2009 rok, 

- wykład w ramach współpracy Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z Technikum Leśnym im. Jana Miklaszewskiego w Starościnie pt. „Wpływ górnictwa na 

ekosystemy leśne”, 2020 rok; warsztaty w ramach IV Nocy Naukowców pt. „Co kryje się 

w ściółce leśnej?”, 2012 rok;  warsztaty w ramach V Nocy Naukowców pt. „Mikroskopijne 

pajęczaki – poszukiwanie niewidzialnego życia”, Poznań 2013 rok; warsztaty w ramach VI 

Nocy Naukowców 2014 pt. „Nie taki kleszcz straszny jak go rysują”, Poznań, 2016 rok; 
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warsztaty w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki pt. „Kleszcze pod lupą”, 2017 

rok; warsztaty w ramach IX Nocy Naukowców 2017 pt. „W kleszczach kleszcza”, Poznań 

2017 rok; warsztaty „Nie taki kleszcz straszny jak go malują”, Poznań 2017 rok oraz  

warsztaty w ramach X Nocy Naukowców 2018 pt. „Nie taki kleszcz straszny jak go rysują”, 

Poznań, 2018 rok. 

W ramach działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej brał udział w produkcji 

filmu dokumentalnego zrealizowanego dla Canal Plus DISCOVERY o polskich zespołach 

badawczych pt. „Explorer: Misja Szwecja” w ramach projektu badawczego MAESTRO 

Prof. dr hab. Jacka Oleksyna. Film ten po raz pierwszy został wyemitowany 23 marca 2018 

roku.  

Podsumowując stwierdzam, że wykazany dorobek dydaktyczny dr inż. Jacka 

Kamczyca świadczy o bardzo dużym doświadczeniu i zaangażowaniu dydaktycznym 

habilitanta, które wskazuje na to, że jest nauczycielem akademickim kompetentnym pod 

względem różnych aktywności dydaktycznych.  

4.2. Działalność organizacyjna na rzecz środowiska akademickiego 

Habilitant jest członkiem licznych Komisji i Rad Naukowych w środowisku 

akademickim. Aktywnie uczestniczył w: Radzie Programowej Kierunku Studiów Ochrona 

Przyrody i Edukacja Przyrodniczo-Leśna (2019), Komisji Doktorskiej w przewodzie 

doktorskim mgr inż. Macieja Budnego (2019), Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim 

mgr inż. Konrada Kamińskiego (2019), Radzie Naukowej Dyscypliny w dyscyplinie nauk 

leśnych (2019-2020, 2020- 2024), Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów 

(2017-2020), Kierunkowym Zespole ds. oceny studiów doktoranckich, podyplomowych i 

kursów językowych (2016-2020), Wydziałowej Komisji ds. Strategii (2016-2020), Komisji 

Konkursowej na stanowisko asystenta w Katedrze Botaniki Leśnej (2016), Komisji 

Egzaminacyjnej do języka nowożytnego (języka angielskiego) w przewodzie doktorskim 

mgr inż. Elżbiety Pastwik (2015), Uczelnianej Komisji Wyborczej (2012-2016), Wydziałowej 

Komisji Rekrutacyjnej (2009-2012). Był ponadto przedstawicielem doktorantów Wydziału 

Leśnego do Samorządu Doktorantów Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu 

w roku akademickim 2006/2007 i doktorantów do Rady Wydziału Leśnego Akademii 

Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2005/ 2006 i 2006/2007.  

Dr inż. Jacek Kamczyc jest także odpowiedzialny za wdrożenie i bieżącą obsługę 

strony internetowej czasopisma Forestry Letters, wydawanego przez Poznańskie 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk - informatycznej obsługi elektronicznego systemu publikacji 

czasopism naukowych (http://forestryletters.pl), przygotowanie, wdrożenie i bieżącą obsługę 

strony internetowej Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu (http://www1.up.poznan.pl/klol/), 

przygotowanie, wdrożenie i bieżącą obsługę strony internetowej Ogrodu Dendrologicznego 

Wydziału Leśnego i Technologii Drewna (http://www1.up.poznan.pl/ogrod/). 

Wykazane osiągnięcia wskazują jednoznacznie na duże zaangażowanie habilitanta 

w życie i rozwój uczelni.  

 

5. Wniosek końcowy  

Na podstawie udostępnionej mi dokumentacji, odnoszącej się do osiągnięcia 

naukowego będącego cyklem powiązanych tematycznie artykułów opublikowanych 

w recenzowanych, indeksowanych czasopismach naukowych oraz całokształtu dorobku 

naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Pana dr inż. Jacka Kamczyca, jednoznacznie i 
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bardzo pozytywnie stwierdzam, że dorobek i osiągnięcia naukowe habilitanta stanowią 

znaczący wkład w rozwój dyscypliny nauki leśne. Ubiegający się o stopień naukowy doktora 

habilitowanego wykazuje istotną aktywność naukową, dydaktyczną i popularyzatorską, które 

należy uznać za wybitne. Osiągnięcie naukowe oraz dorobek naukowy habilitanta ma 

znaczenie międzynarodowe, stawiając Pana dr inż. Jacka Kamczyca w gronie 

niekwestionowanych specjalistów z zakresu akarologii. Habilitant wykazał się 

sprecyzowanymi zainteresowaniami oraz znaczącym i docenianym dorobkiem naukowym 

z zakresu nauk leśnych, dużym doświadczeniem i kompetencjami w zakresie prowadzenia 

badań, w tym udziału w międzynarodowych zespołach badawczych. Dynamiczny rozwój 

naukowy habilitanta po uzyskaniu stopnia doktora świadczy o jego systematyczności i 

gwarantuje dalsze postępy na niwie naukowej. Zaangażowanie w działalność  dydaktyczną 

obok znacznego dorobku naukowego gwarantuje, że uzyskana wiedza będzie sukcesywnie 

przekazywana następnym pokoleniom.  

Wymienione aktywności sprawiają, że Pana dr inż. Jacka Kamczyca można uznać za 

dojrzałego pod względem ocenianych kryteriów naukowca i nauczyciela akademickiego, 

dlatego z odpowiedzialnością i osobistym przekonaniem stwierdzam, że w pełni spełnia 

wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego, zgodne z artykułem 

219 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619) i w zupełności zasługuje na stopień doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne i rekomenduję Komisji Habilitacyjnej 

oraz Radzie Naukowej Dyscypliny Nauki Leśne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

pozytywne zaopiniowanie recenzowanego przeze mnie osiągnięcia naukowego. 

Wobec imponującego dorobku naukowego przejawiającego się łączną liczbą 

1044 punktów MNiSW; 41,536 IF oraz liczbą cytowań publikacji wg Web of Science na 

poziomie 114, w tym 91 bez cytowani własnych oraz wybitnego osiągnięcia naukowego z 

zakresu akarologii, stawiam wniosek o wyróżnienie habilitacji Pana dr inż. Jacka Kamczyca. 

 

 

 dr hab. inż. Bartłomiej Bednarz 


