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OCENA 

DOROBKU NAUKOWEGO I OSIĄGNIECIA NAUKOWEGO  

PANA DR INŻ. JACKA KAMCZYCA 
 

Podstawa wykonania recenzji: 

Recenzja wykonana została na prośbę Z-cy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Leśne 
zawartą w piśmie z dnia 13 lipca 2021 (WLTD-4002-1/2021) na podstawie decyzji Rady Doskonałości 
Naukowej skierowanej do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rada Naukowa Dyscypliny 
Nauki Leśne w dniu 8 lipca 2021 roku powołała mnie na członka komisji habilitacyjnej Pana dr inż. Jacka 
Kamczyca w charakterze recenzenta. 

Wraz z wymienionym pismem otrzymałam:  
- wniosek dr inż. Jacka Kamczyca o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego; 
- odpis dyplomu doktora nauk biologicznych Kandydata; 
- autoreferat w języku polskim prezentujący dorobek i osiągniecia naukowe Kandydata; 
- wykaz opublikowanych prac naukowych i twórczych prac zawodowych wraz z  
  informacjami o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki; 
- kopie pięciu publikacji przedstawionych we wniosku jako osiągnięcie naukowe  
  stanowiące podstawę do ubiegania się o nadanie stopnia dr habilitowanego wraz z  
  oświadczeniami współautorów w/w publikacji 
- zaświadczenia o stażach zagranicznych i współpracy naukowej Kandydata  
- harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego.  

1. Uwagi wstępne / Sylwetka Habilitanta i przebieg pracy zawodowej 
 

Dr inż. Jacek Kamczyc w 2003 roku ukończył studia wyższe na Wydziale Leśnym 
Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu uzyskując tytuł magistra 
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inżyniera leśnictwa ze specjalnością: ochrona lasu. Pracę magisterską pt. „Roztocze z 
rzędu Mesostigmata zasiedlające szczeliny skalne na terenie Parku Narodowego Gór 
Stołowych” obronił pod kierunkiem prof. dr hab. Macieja Skorupskiego, a studia 
ukończył z listem gratulacyjnym JM Rektora macierzystej uczelni (AR w Poznaniu). 
Na tym samym wydziale w roku 2008 uzyskał stopień naukowy doktora nauk leśnych na 
podstawie rozprawy: „Roztocze glebowe z rzędu Mesostigmata w biogrupach 
wybranych gatunków drzew leśnych w Parku Narodowym Gór Stołowych.” Promotorem 
niniejszej rozprawy był prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz. 

W październiku 2005 roku Habilitant rozpoczął prace zawodową w Zakładzie 
Ochrony Lasu, Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu, UP w Poznaniu i pracuje tam do 
dziś. W latach 2005-2008 pracował w/w jednostce jako instruktor na ½ etatu, w latach 
2008-2009 na etacie asystenta, a od października 2009 roku (do dziś) pracuje na etacie 
adiunkta. Jego całkowity okres zatrudnienia w instytucji naukowej to 16 lat, w tym okres 
działalności naukowej to minimum 12 lat (liczony od opublikowania pierwszej pracy 
znajdującej się w bazie JRC - 2009). W tym czasie kandydat zadbał także  
o podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych zdobywając dodatkowe wykształcenie 
i uczestnicząc w szkoleniach uzupełniających. W roku 2003 ukończył Studium 
Przygotowania Pedagogicznego na Akademii Rolniczej w Poznaniu, a w roku 2009 
studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny 
pracy.” 

Za główny nurt działalności naukowej dr inż. Jacka Kamczyca należy uznać 
badania w zakresie szeroko pojętej akarologii i ekologii, obejmujące zagadnienia 
faunistyczne, taksonomiczne i nauk stosowanych (relacje roztocze – środowisko). 
Habilitant koncentruje się głównie na problematyce roztoczy z rzędu Mesostigmata. 
choć ma w swoim dorobku również prace z innego zakresy nauk przyrodniczych. 
 

2. Ocena osiągniecia naukowego Habilitanta 
 

Przedstawione  do oceny jako podstawa ubiegania się o stopień doktora 
habilitowanego osiągniecie naukowe pt. „Środowiskowe uwarunkowania różnorodności 
gatunkowej zgrupowań roztoczy (Acari, Mesostigmata) w ekosystemach leśnych”  
to zestaw pięciu wieloautorskich, oryginalnych artykułów opublikowanych w latach  
2017-2020, w renomowanych czasopismach o współczynnikach wpływu (IF) 
od 0,558 do 2,21, i dających sumarycznie IF =7,047 (w roku opublikowania).  
To oznacza,  że wszystkie publikacje ujęte w cyklu ukazały się w czasopismach 
figurujących na liście Journal Citation Reports (Thomson Reuters) w języku angielskim. 
Prace te opublikowano w wiodących publikatorach z zakresu nauk leśnych: Forest 
[IF=2,221, MNiSW=100], Experimental and Applied Acarology [IF=1,76,221, MNiSW=35] 
Systematic and applied Acarology [IF=1,614, MNiSW=70]  International Journal of 
Acarology [IF=0,894, MNiSW=40] oraz Turkish Journal of Zoology [IF=0,558, MNiSW=20] 
Łączna suma punktów ministerialnych zaprezentowanych w cyklu prac wynosi  
MNiSW = 265 (55pkt do rku 2018 + 210 pkt od roku 2019).                                        .  
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2.1 Charakterystyka osiągnięcia naukowego  

Ogółem „wolumin” osiągnięcia habilitacyjnego liczy w sumie 67 stron, przy czym 
poszczególne prace w porządku chronologicznym liczą odpowiednio: 12 stron, 7 stron, 
16 stron, 17 stron i 15 stron. Prezentuje wyniki interdyscyplinarnych badań z zakresu 
ochrony i ekologii lasu w kontekście zachowania zasobów przyrodniczych. Omawia 
wpływ czynników ekologicznych na zachowanie różnorodności biologicznej mezofauny 
glebowej w ekosystemach leśnych.                         . 
Prace ocenianego cyklu średnio ukazywały się z częstotliwością jednej na rok 
począwszy od 2017 i są dowodem na zintensyfikowanie prac badawczych w ostatnich 
latach. Warto tu jeszcze podkreślić, iż Habilitant opublikował w tym samym okresie 
jeszcze 8 innych indeksowanych prac, niewchodzących w skład osiągnięcia.  
Tym sposobem średnia liczba prac na rok w ostatnich latach wynosi 3,25.  
Liczba współautorów ocenianych prac wynosi od 4 do 12 (tylko w jednym przypadku 
jest taka duża). Habilitant był pierwszym i korespondencyjnym autorem we wszystkich 
publikacjach cyklu. Zgodnie z deklaracjami współautorów udział Kandydata  
w przygotowaniu prac mieścił się w granicy 50-70%.  

Pod względem wskaźników bibliometrycznych opisanych powyżej osiągnięcie 
oceniam bardzo pozytywnie. Charakterystykę najważniejszych wyników i wnioski 
wynikające z badań opisanych w publikacjach Habilitant zaprezentował wnikliwie  
w  swoim autoreferacie.  

Cykl dotyczy:  

Pierwsza publikacja z cyklu omawia wpływ oddziaływania murszejących pniaków 
sosnowych i dębowych na utrzymanie bioróżnorodności zgrupowań roztoczy z rzędu 
Mesostigmata i ich roli w utrzymaniu zróżnicowania gatunkowego ekosystemów 
leśnych. Jak sam Autor zauważa w autoreferacie badania mają nie tylko walor 
poznawczy, ale i praktyczny – dotyczą oddziaływania nietrwałego środowiska 
powstającego w wyniku prowadzenia gospodarki leśnej w czasie wzrostu i rozwoju 
drzewostanu na ekosystemy leśne. W literaturze nie koncentrowano się dotychczas na 
roli wszystkich form drewna pozostawionego w lesie do naturalnego rozkładu, a jedynie 
na rozkładających się kłodach. Autor postanowił to uzupełnić. Badania opisane w tej 
publikacji prowadził na terenie lasów doświadczalnych Leśnego Zakładu 
Doświadczalnego w Murowanej Goślinie. Wykazał w nich, że pniaki dębowe i sosnowe 
różnią się swoja rolą w środowisku pod względem liczebności i struktury zgrupowań 
roztoczy w murszejącym drewnie.  

Druga publikacja cyklu opisuje wpływ długoterminowej uprawy świerka pospolitego  
w miejscu charakterystycznym dla górskich lasów mieszanych i liściastych na 
zróżnicowanie gatunkowe zgrupowań badanych roztoczy. Badania prowadzone  
w zróżnicowanych środowiskach Gór Stołowych poszerzyły wiedzę na temat czynników 
środowiskowych (dostępność światła, odczyn gleby, miąższość materii organicznej, 
biomasa roślin) wpływających na zgrupowania roztoczy w ujęciu krajobrazowym, 
umożliwiły obserwację bioróżnorodności i reakcji zgrupowań roztoczy oraz ich 
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potencjału odtwórczego w niewielkich wyspach środowiskowych lasów mieszanych i 
iglastych.  

Trzecia praca porusza istotny z naukowego i praktycznego punktu widzenia problem 
konieczności poszukiwania odpowiedzi na pytanie: które gatunki drzew 
wykorzystywanych w przebudowie lasu tworzą najkorzystniejsze warunki do życia dla 
jednego z najliczniejszych komponentów edafonu (czyli też roztoczy glebowych). Wyniki 
tej pracy istotnie zwiększają wiedzę na temat wpływu ściółki różnych gatunków drzew 
leśnych – 7 liściastych i 4 iglastych - na bioróżnorodność i strukturę zgrupowań roztoczy 
w początkowych etapach dekompozycji. Przez to, mają znaczenie dla gospodarki leśnej 
i mogą pomóc w określeniu kierunków i zakresów zmian fauny glebowej w wyniku 
wprowadzania do jednogatunkowych drzewostanów różnych gatunków drzew  
(w charakterze domieszek). Dodatkowo zaplanowany prawidłowo eksperyment określił 
preferencje różnych gatunków roztoczy względem jakości zasiedlanej ściółki i wykazał, 
że wprowadzenie różnych gatunków drzew do monokultur sosnowych spowoduje różne 
zmiany w liczebności zgrupowań roztoczy w zależności od pory roku. 

Kolejna – czwarta praca – opisuje zgrupowania roztoczy w jednowiekowych 
drzewostanach dębowych i stawia pytanie czy w glebie pod jednowiekowymi, dojrzałymi 
drzewostanami dębowymi występują refugia będące dobrym środowiskiem życia dla 
mesostigmatów. Wyniki badań wskazują, że gleba w pobliżu drzewa utrzymuje 
liczniejsze zgrupowania roztoczy i pozwala przetrwać gatunkom unikatowym. 

Piąta, ostatnia praca ocenianego cyklu przygląda się zgrupowaniom roztoczy 
glebowych w lasach bukowych, potencjalnie naturalnych na terenie Europy. Wyniki tych 
badań wykazały wysoką liczebność roztoczy nie tylko w murszejącym drewnie, ale 
także w glebie bezpośrednio w strefie ekotonowej (przy murszejącej kłodzie). Kłody 
bukowe okazały się być zasiedlane przez liczne i zróżnicowane zgrupowania, a łączna 
liczba gatunków w murszejących kłodach i otaczającym je środowisku glebowym była 
podobna, ale zgrupowania te różniły się  jednak strukturą gatunkową. Ponad to badania 
dowiodły, iż liczebność młodocianych stadiów rozwojowych jest najwyższa  
w murszejących kłodach, co świadczy o kluczowej roli tego środowiska dla możliwości 
odtwórczej populacji roztoczy.  

Podsumowując stwierdzam,  iż opisane wyżej publikacje wchodzące w skład 
osiągnięcia naukowego są ze sobą powiązane wspólną koncepcją badawczą i tworzą 
spójna całość. Są też dobrze napisane i zilustrowane. Za równo koncepcja badań jak i 
użyta w nich metodyka nie budzi moich zastrzeżeń.  

 

2.2 Ocena merytoryczna osiągnięcia naukowego 

.  
Prace dr  inż. Jacka Kamczyca prezentowane tu jako osiągnięcie naukowe, na 
podstawie którego wnioskuje o przyznanie tytułu doktora habilitowanego są 
wartościowe i podobne pod względem jakości i zawartości. Ich wspólnym rysem jest 
szeroko pojęta ekologia i ochrona lasu monitorowana za pomocą zmian w 
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zgrupowaniach roztoczy glebowych z rzędu Mesostigmata. Dostrzegam we wniosku 
silnie wyrażony aspekt praktyczny i aplikacyjny prac pokazujący, iż Kandydat rozumie 
konieczność wiązania badań naukowych z potrzebami społecznymi. Prace te wyróżnia 
prawidłowe, rzetelne i skrupulatne zaplanowanie badań oraz zastosowanie tradycyjnych 
i nowoczesnych metod badawczych 

Jak już wspomniałam wcześniej wszystkie prace wchodzące w skład osiągnięcia to 
prace wieloautorskie. Jednakże Habilitant jest we wszystkich pierwszym autorem, 
można więc jednoznacznie dostrzec jego wiodącą rolę w sformułowaniu hipotez, 
koncepcji badań i ich przeprowadzeniu. Mając na względzie specyfikę i 
interdyscyplinarność badań ekologicznych trzeba tu nadmienić, że badania te są bardzo 
czaso i pracochłonne oraz wymagają spojrzenia kompleksowego przez 
doświadczonego, wieloletniego badacza ekologii i akarologii, którym niewątpliwie jest  
dr hab. Jacek Kamczyc. Na zakończenie należy też docenić tu Jego umiejętność 
współpracy/ bycia liderem  w zespołach badawczych. Dowodzą tego zaprezentowane 
publikacje w ocenianym cyklu prac. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że zgłoszony do oceny zestaw publikacji stanowi 
spójny cykl prac odpowiadający sformułowanemu tytułowi ocenianego osiągniecia 
naukowego, którego Pan dr inż. Jacek Kamczyc był liderem. Powyższe przesłanki 
upoważniają mnie do wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie oceny osiągnięcia 
naukowego stanowiącego podstawę do ubiegania się dr inż. Jacka Kamczyca  
o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

3. Ocena dorobku naukowego Habilitanta 
 

W 17 letnim okresie naukowym, udokumentowanym pierwsza publikacją z roku 
2004 (wliczając w to 12 letni okres od pierwszej publikacji z JCR) ukazało się pod 
nazwiskiem Habilitanta ogółem 55 publikacji (36 artykułów + 19 doniesień 
konferencyjnych) o zróżnicowanej randze i objętości, znaczeniu lokalnym, krajowym lub 
międzynarodowym. Publikacje z listy ministerialnej zaczynają wyraźnie pojawiać się po 
uzyskaniu stopnia doktora, co może świadczyć o zmianie orientacji badawczej 
kandydata na bardziej konkurencyjną i otwartą. Aktywność publikacyjna znacznie 
wzrosła: przed doktoratem wynosiła 7 artykułów i 7 doniesień konferencyjnych, po 
doktoracie Habilitant opublikował 29 artykułów i 12 doniesień konferencyjnych.  
Ogółem Habilitant opublikował 30 prac oryginalnych w języku angielskim i 6 w języku 
polskim. W 3 pracach jest jedynym autorem, w 14 pierwszym autorem, i dodatkowo w 2 
kolejnych autorem korespondencyjnym. W kilku publikacjach pojawiły się nazwiska 
autorów spoza Polski. W dorobku kandydata większość prac ma kilku autorów  
z różnych jednostek naukowych. Świadczy to o wysokiej dyspozycyjności Kandydata do 
pracy zespołowej, co w tego typu badaniach natury ekologicznej ma bardzo istotne 
znaczenie.  
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3.1. Dorobek naukowy – dane liczbowe 

Omawiany dorobek badawczy dr inż. Jacka Kamczyca, wyrażony publikacjami 
naukowymi - o powszechnym dostępie społecznym i punktowanymi przez MNiSW - to 
36 prac naukowych, w tym 4 prace opublikowane przed doktoratem i 32 prace 
opublikowane po doktoracie (łącznie z pracami wliczonymi do osiągnięcia naukowego).  
14 z tych publikacji pojawiło się w czasopismach z pierwszego i drugiego kwartyla  
[Q1 iQ2] z zakresu nauk leśnych, entomologii i nauk środowiskowych.             .  
Wśród prac recenzowanych i opublikowanych po doktoracie (32) są tylko prace 
zespołowe, w tym: 21 prac z listy JCR oraz 28 prac z listy MNiSW. Prace te 
opublikowane były także w takich prestiżowych i wysoko punktowanych czasopismach 
jak: Science of the Total Environment [MNiSW: 200], Acta Oecologica [MNiSW: 100], Journal of 
Plant Physiology [MNiSW: 100], Fores [MNiSW: 100]t, Environmental and Experimental Botany 
[MNiSW: 100].  

Sumaryczny współczynnik wpływu opublikowanych prac (w roku opublikowania) wynosi 
ponad 40 (dwuletni IF=41,536, pięcioletni IF=44,344). Suma punktów MNiSW przed 
uzyskaniem stopnia doktora wynosiła zero, a w okresie 2008-2021 (po uzyskaniu 
stopnia doktora) wzrosła do 1044 punktów MNiSW.                    . 
Pozostałe paramatry naukowe w chwili złożenia wniosku wg bazy Web of Science 
wyglądały następująco: Index Hirscha H=6, sumaryczna liczba cytowani = 114, w tym 
91 bez autocytowań. co daje średnio 2,5 cytowania na publikacje.  
Bardzo pozytywnym aspektem wykazu publikacji jeśli chodzi o wskaźniki naukowe jest 
ich wzrost w ostatnich latach, widoczny nawet od chwili złożenia wniosku w kwietniu 
2021 roku: 

 Indeks Hirscha wynosił wówczas  H=6, w dniu sporządzenia recenzji wynosi  
H=8 wg. bazy Scopus i H=7 wg bazy WoS 

 liczba cytowani wynosiła wówczas 114 (bez autocytacji 91), w dniu sporządzenia 
recenzji wynosi 155 (124 bez autocytacji) wg. bazy Scopus i 132 (104 bez 
autocytacji) wg. WoS.  

 

W omawianym okresie dr inż. Jacek Kamczyc brał udział w 8 projektach 
badawczych. Na dwa z nich pozyskał samodzielnie środki finansowe i pełnił w nich rolę 
kierownika projektu. W pozostałych 6 był współwykonawcą, więc prowadził w ich 
zakresie współpracę międzyjednostkową (np. z Wydziałem Biologii UAM w Poznaniu, 
Instytutem Dendrologii PAN w Kórniku, z fińskim centrum naukowym CIMO). 
Wśród tych 8 projektów 1 miał finansowanie międzynarodowe, a 3 finansowanie NCN-u. 
Na szczególna uwagę zasługuje pozyskanie środków w konkursie NCNu  
Miniatura3, którego celem są pilotażowe badania dla młodych naukowców 
przygotowujące ich do większych konkursów. Uzyskany projekt w ramach konkursu 
Miniatura3 zakończył się w grudniu 2020 roku. Mniemam, iż Kandydat złożył w 
czerwcowym (lub złoży w grudniowym) konkursie NCNu kolejny projekt naukowy.   
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W dorobku Habilitanta znajduję jeszcze: 

 19 publikacji zamieszczonych w materiałach konferencyjnych w postaci 4 
abstraktów referatowych i 15 streszczeń posterowych na 5 konferencjach 
międzynarodowych i 10 konferencjach krajowych; 

 1 ekspertyzę zamówioną przez podmiot zewnętrzny (Autostrada Eksploatacja); 

 1 dokumentację prac badawczych w projekcie zleconym przez Park Narodowy 
Gór Stołowych  [ Rozdział 6. Analiza zgrupowań roztoczy z rzędu Mesostigmata 
jako bioindykatorów zmian zachodzących w środowisku glebowym [ss.159-185, 
we współpracy z M. Skorupskim]];  

 

Podsumowując: uważam, że omówiony powyżej dorobek naukowy dr inż.  
Jacka Kamczyca na podstawie danych liczbowych jest wysoki, znaczący i rozwojowy. 

 

3.2. Tematyka badawcza 

Głównym wątkiem działalności badawczej dr inż. Jacka Kamczyca jest ekologia 
roztoczy glebowych z rzędu Mesostigmata i analiza ich bogactwa gatunkowego  
w wybranych biogrupach. Wątek ten, zawężony do środowiskowych uwarunkowań 
różnorodności gatunkowej zgrupowań roztoczy w ekosystemach leśnych stał się 
tematem osiągnięcia naukowego prezentowanego w niniejszym wniosku o nadanie 
tytułu doktora habilitowanego. Ponadto w dorobku Kandydata można wyróżnić jeszcze 
3 podstawowe nurty badań (po doktoracie) i kilka pobocznych (przed i po doktoracie)  
o zagadnieniach ekologicznych, faunistycznych i taksonomicznych. 

Oto i one: 

Zróżnicowanie gatunkowe mezofauny glebowej ekosystemów leśnych 
przekształconych w wyniku działalności człowieka.                             . 
Ten podstawowy nurt badawczy Kandydata  można zaliczyć do badań nad biologią i 
ekologią roztoczy na terenach po pożarowych, pokopalnianych i w warunkach 
długotrwałej emisji zanieczyszczonego powietrza. Był realizowany z kilkoma 
naukowcami. Obejmuje badania polegające na inwentaryzacji rozmieszczenia i 
bogactwa gatunkowego akarofauny z rzędu Mesostigmata w różnych środowiskach 
przekształconych w wyniku działalności człowieka. Przeprowadzone przez Kandydata 
badania dostarczyły wielu cennych informacji ekologicznych i faunistycznych badanych 
terenów. Ważnym efektem omawianych tu prac było wykazanie występowania szeregu 
gatunków roztoczy nienotowanych wcześniej na badanych obszarach. Wyniki badań 
przeprowadzonych w aspekcie środowiskowym stanowią istotny wkład do wiedzy 
i przyczyniają się do pełniejszego wyjaśnienia skomplikowanych mechanizmów 
ekologicznych. 

Reakcja wybranych gatunków drzew na zróżnicowaną zasobność środowiska. 
Te badania eksperymentalne poruszają zupełnie inny wątek, a mianowicie wpływ 
przenawożenia środowiska na możliwości reprodukcyjne roślin drzewiastych, i 
wypływają bezpośrednio z zainteresowań Kandydata tematem ochrony przyrody.  
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Są unikatowe, ponieważ powiązały wpływ czynników genetycznych i środowiskowych 
na kształtowanie cech ilościowych i jakościowych ziaren pyłku dwupiennych roślin 
drzewiastych. W przyszłości mogą przełożyć się na lepsze zrozumienie ochrony 
gatunków zagrożonych drzew. Pozostaje mieć nadzieję, że Habilitant będzie  
w kolejnych latach rozwijał ten obiecujący naukowo, a nowy dla Niego nurt badawczy. 

Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych w wybranych środowiskach. 
Kolejny nurt obejmuje badania polegające na inwentaryzacji rozmieszczenia i bogactwa 
gatunkowego akarofauny z rzędu Mesostigmata w różnych środowiskach naturalnych 
np. w gniazdach ptaków czy na terenach chronionych.  Przeprowadzone przez 
Kandydata badania dostarczyły wielu cennych informacji faunistycznych badanych 
terenów i wskazywały wielokrotnie na ich walory przyrodnicze. 

Bogactwo gatunkowe zgrupowań roztoczy w kłodach sosnowych w różnym 
stadium rozkładu drewna.                              .  
Kolejny nurt badawczy kandydata to badania nad rolą murszejących pniaków  
w zachowaniu bogactwa gatunkowego lasów (początkowo tylko borealnych, a potem  
i lasów strefy umiarkowanej) traktujących pniaki jako wyspy środowiskowe. Podstawą 
do prowadzenia tych badań był staż zagraniczny w Finlandii, sfinansowany ze środków 
rządowego stypendium CIMO (Centre for International Mobility).                  .  
W tym nurcie na podkreślenie zasługuje realizacja w/w zagadnień w większym zespole 
badawczym, złożonym z przedstawicieli różnych ośrodków naukowych. Świadczy to  
o cennej cesze Habilitanta - umiejętności podejmowania współpracy naukowej, o czym 
była już mowa. A to dobrze rokuje na przyszłość. Nader pozytywnie należy ocenić 
kontynuację badań w tym aspekcie. 

Badania natury taksonomicznej.                                        . 
W analizowanym dorobku jest dwie prace dotyczące zagadnień taksonomii roztoczy. 
Wątek ten Habilitant realizował we współpracy z promotorem swojej pracy doktorskiej. 
Istotnym i  ważnym osiągnięciem kandydata w tym aspekcie jest: wykazanie nowego 
dla wiedzy gatunku roztocza (Arctoselus wisniewskii Gwiadowicz, Kamczyc 2009)  
i pierwszy opis stadiów larwy i protonimfy dla Vulgarogamasus kraepelini.  
Ten nurt badań zasługuje tym bardziej na uznanie, jako że prace taksonomiczne  
i faunistyczne nie cieszą się obecnie wielkim powodzeniem (błędnie moim zdaniem)  
i opublikowanie ich zwłaszcza w czasopismach wysoko punktowanych jest trudne.  
Uzyskane i opublikowane wyniki taksonomiczne w recenzowanym indeksowanym 
czasopiśmie stanowią ważny wkład do tej trudnej i niepopularnej dziedziny wiedzy. 

Pozostałe nurty badawcze:                                     . 
Dorobek naukowy Habilitanta porusza jednostkowo także następujące zagadnienia: 
wpływ nawożenia drzewostanów na zgrupowania roztoczy, wpływ faz rozwojowych lasu 
na akarofaunę w wybranych mikro środowiskach, przegląd roztoczy towarzyszących 
kornikom, przegląd roztoczy występujących w Polsce w gniazdach ptaków i mrówek, 
wymagania mikro środowiskowe roztoczy glebowych w nietypowych ekosystemach (np. 
płaskowyżu Szczelińca Wielkiego PN Gór Stołowych), charakterystykę związku 
(interakcji) pomiędzy drzewami, roślinami runa, a wybranymi gatunkami roztoczy, 
mikrohabitatowych preferencje wybranych roztoczy, roztocze towarzyszące drobnym 
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ssakom na zrenaturalizowanych powierzchniach leśnych, bogactwo zgrupowań 
roztoczy zasiedlających torfowiska.                                 . 
 
W wykazie publikacji Kandydata (w szczególności na pierwszym etapie rozwoju 
naukowego) są czasopisma nieco niszowe (ale za to specjalistyczne) i publikacje 
popularnonaukowe. Ich jakość rośnie wraz z rozwojem naukowym, za co należy 
wyraźnie pochwalić Kandydata. 

3.3. Dodatkowe informacje: 

Inne aspekty działalności zawodowej habilitanta (w ujęciu naukowym) to: 

 w trakcie pracy zawodowej nawiązał współpracę i odbył (udokumentowane) 
staże w renomowanych jednostkach naukowych – 3 staże zagraniczne (we 
Włoszech, Finlandii i Chorwacji) oraz kilkuletnią współpracę z Instytutem 
Dendrologii PAN w Kórniku; 

 w latach 2009-2021 zrecenzował 15 publikacji naukowych w 13 indeksowanych 
czasopismach takich jak: PLoS One, Microorganisms, Diversity, Forests, 
Systematic and Applied Acarology, International Journal of Acarology, Applied 
Soil Ecology, Biotropica, Annals of Forest science, Journal of Arid Environment, 
Turkish Journal of Zoology;  

 wykazuje w dorobku aktywność w komitetach i radach naukowych czasopism 
naukowych (w 2018 jako członek panelu recenzentów w MDPI DIVERSITY, a od 
2014 jako członek w komitecie redakcyjnym Forestry Letters); 

  był współautorem 1 ekspertyzy (w sprawie występowania gryzoni na terenie 
„Autostrada Wielkopolska”) i 1 dokumentacji badawczej w zleceniu „ 
Rozpoznanie i ocena aktualnego stanu siedlisk przyrodniczych w otoczeniu rzeki 
Czerwona Woda w Parku Narodowym Gór Stołowych;  

 wykazuje członkostwo  w trzech towarzystwach naukowych: PTPN, PTL, PTA; 

 jest sześciokrotnym laureatem nagrody JM Rektora UP w Poznaniu za 
oryginalne i twórcze osiągniecia naukowe udokumentowane publikacjami. 
Nagrody były przyznawane w okresie  2010-2020. 

 

4. Ocena działalności popularyzatorskiej, organizacyjnej i dydaktycznej 
Habilitanta 

 

Dr inż. Jacek Kamczyc w ramach działalności popularyzatorskiej uczestniczył 
aktywnie w międzynarodowych i krajowych konferencjach, przygotowując: 4 referaty na 
konferencjach krajowych i 15 posterów (5 na konferencjach międzynarodowych i 10 na 
konferencjach krajowych). Angażował się również w wydarzenia popularnonaukowe  
o charakterze edukacyjnym i promującym naukę. Brał udział min.: w latach 2012-2018 
w Nocy Naukowców, w roku 2017 w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki, w roku 2009 
w Gnieźnieńskim Młodzieżowym Forum Ekologicznym. W w/w przedsięwzięciach był 
twórcą 2 wykładów i 6 warsztatów. Dodatkowo w roku 2018 brał udział w realizacji filmu 
dokumentalnego Canal Plus DISCOVERY o polskich zespołach badawczych 
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prowadzących badania naukowe na terenie Skandynawii (tytuł filmu: „Explorer: Misja 
Szwecja”). Ma również zasługi w naukowej przestrzeni w sieci - współtworzył, wdrożył i 
do dziś obsługuje trzy strony internetowe (czasopisma Forestry Letters PTPN, Katedry 
Łowiectwa i Ochrony Lasu UP, Ogrodu Dendrologicznego WLiTD). 

W ramach działalności organizacyjnej uczestniczył w pracach: 8 wydziałowych 
komisji (min. Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w latach 2009-12, Uczelnianej Komisji 
Wyborczej w latach 2012-16, Wydziałowej Komisji ds. Strategii w latach 2016-2020),  
2 wydziałowych rad (Rada Programowa Kierunku Ochrona Przyrody i Edukacja 
Przyrodniczo-Leśna, Rada Naukaowa Dyscyliny Nauki Leśne) i 3 zespołach. 
Był także współorganizatorem jednej konferencji krajowej (XXIX Sympozjum 
Akarologiczne, 2005) i członkiem Rady Naukowej dwóch konferencji krajowych 
(Przyroda-Las-Technologia 2019, Sesja naukowa Studenckich Kół Naukowych 2015).  

Dr inż. Jacek Kamczyc na przestrzeni dekady aktywnie uczestniczył w zajęciach 
dydaktycznych macierzystego wydział UP w Poznaniu. W ramach działalności 
dydaktycznej prowadził zajęcia w różnych formach: ćwiczeń, konwersatoriów, zajęć 
terenowych i wykładów dla studentów kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych 
Wydziału Leśnego i Technologii Drewna. Prowadzone zajęcia dotyczyły szerokiej 
tematyki przyrodniczej min. zakresu ekologii, faunistyki i ochrony przyrody. Ogółem 
prowadził zajęcia w ramach 8 przedmiotów, w tym dwóch w języku angielskim dla 
studentów Programu ERASMUS (pt.: „Environment Protection” i „Forest Environment 
Protection”). 

Do jednego z ważnych obowiązków nauczyciela akademickiego należy 
prowadzenie prac dyplomowych. Na tym polu Habilitant wykazał się ponad przeciętną 
aktywnością. Sprawował nadzór nad przebiegiem aż 48 prac dyplomowych. Był 
promotorem i opiekunem 21 prac magisterskich, 26 prac inżynierskich, a od 2018 roku 
jest promotorem pomocniczym w jednym przewodzie doktorskim na macierzystej 
uczelni. Prace dyplomowe prowadzone przez Kandydata dotyczyły szeroko pojętej 
ekologii roztoczy, zagospodarowania turystycznego lasu i ochrony lasu 
(przeciwpożarowej, przed szkodami łowieckimi, ze strony zagrażających mu gatunków 
naturalnie występujących zwierząt (np. bobra)). 

 

5. Podsumowanie oceny i wniosek końcowy 
 

Dr inż. Jacek Kamczyc jest doświadczonym pracownikiem naukowym. Opanował 
warsztat badawczy umożliwiający samodzielne rozwiazywanie złożonych 
problemów badawczych w dziedzinach: taksonomii, biologii lasu i ekologii lasu. 
Moja ocena osiągniecia naukowego przedstawionego jako podstawa ubiegania się 
o stopień naukowy doktora habilitowanego jest pozytywna. Kandydat legitymuje 
się dobrym (i ciągle polepszającym się) dorobkiem publikacyjnym, znacznym 
doświadczeniem popularyzatorskim i organizacyjnym oraz ponad przeciętnym 
dorobkiem dydaktycznym. Jest odpowiednim kandydatem na samodzielnego 
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pracownika naukowego i dysponuje dużym potencjałem rozwojowym.  
O rosnącym znaczeniu dorobku naukowego Kandydata świadczą rosnące 
wskaźniki parametryzacji (wzrost indeksu Hirscha i indeksu cytowań)  
Dysponując dorobkiem z zakresu akarologii i fauny glebowej pragnę na 
zakończenie podkreślić jeszcze, że prowadzone przez Kandydata badania są 
bardzo pracochłonne.                                . 
Owocna współpraca z Instytutem Dendrologii w Korniku, otwierająca habilitantowi 
drzwi do kontaktów międzynarodowych, niweluje moim zdaniem problem 
niewielkiego jeszcze zakresu współpracy międzynarodowej. Rosnący z roku na rok 
poziom badań w Polsce przemawia za tym, by współpracować z najlepszymi 
jednostkami w dziedzinie. I niekoniecznie musza być to ośrodki międzynarodowe. 

Biorąc pod uwagę pozytywną ocenę cyklu prac przedstawionego jako osiągniecie 
naukowe stanowiące podstawę do ubiegania się o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego oraz dorobku naukowego Kandydata stwierdzam, że dr inż. Jacek 
Kamczyc spełnia wszelkie wymagania stawiane kandydatom do stopnia 
doktora habilitowanego, zawarte w art. 219 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 roku: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. 478, 619). 

W związku z powyższym popieram wniosek dr inż. Jacka Kamczyca o nadanie 
stopnia doktora habilitowanego. Zwracam się zatem do Komisji powołanej do 
przeprowadzenia tego postepowania habilitacyjnego o uchwalenie opinii w sprawie 
nadania dr inż. Jackowi Kamczycowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk rolnych, w dyscyplinie nauki leśne. Wnioskuję jednoznacznie o przyznanie 
Mu  stopnia doktora habilitowanego.  

                                                                                                  

Poznań, 5 września 2021 r. 

Dr hab. prof. UAM Bożena Sikora 


