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RECENZJA 

osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr. inż. Wojciecha Szewczyka w 

związku z postępowaniem habilitacyjnym wszczętym w dniu 27 kwietnia 2018 r. przez 

Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów 

 

Recenzję wykonałem na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 

dnia 3 września 2018 roku (Nr BCK‐III‐L‐7062/2018), przekazanej pismem Dziekana 

Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Piotra Łakomego, 

z dnia 24 września 2018 roku. Oceny dorobku Habilitanta dokonałem na podstawie przesłanej 

dokumentacji obejmującej: 

-  wniosek Kandydata o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk 

leśnych w dyscyplinie leśnictwo, 

- dane Kandydata, 

- potwierdzoną kopię dyplomu doktorskiego, 

- autoreferat w języku polskim i angielskim, 

- wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informację o 

osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki 

- oświadczenia współautorów publikacji z określeniem ich indywidualnego wkładu, 

- kopię publikacji tworzących osiągnięcie naukowe, 

- nośnik elektroniczny zawierający w/w dokumentację. 

 Przedstawiona do oceny dokumentacja spełnia wymogi formalne do ubiegania się o 

stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk leśnych, w dyscyplinie leśnictwo. 

 

Sylwetka Habilitanta i przebieg jego kariery zawodowej 

 

Pan dr inż. Wojciech Szewczyk uzyskał tytuł magistra inżyniera leśnictwa na Akademii 

Rolniczej w Poznaniu, w 1997 roku. W 2004 roku otrzymał stopień doktora nauk leśnych, w 

specjalności fitopatologia leśna, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Monitoring 
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występowania chorób infekcyjnych korzeni w drzewostanach sosnowych I klasy wieku 

Nadleśnictwa Zielonka” przygotowanej na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w 

Poznaniu. Od początku swojej pracy zawodowej związany jest z Katedrą Fitopatologii na 

Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) im. A. 

Cieszkowskiego w Poznaniu, gdzie był początkowo zatrudniony na stanowisku asystent 

naukowo-dydaktyczny (w latach 1997–2004), a następnie na stanowisku adiunkt naukowo-

dydaktyczny (od 2004 r.). W latach 2009–2014 zatrudniony był także, na stanowisku 

adiunkta, w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. W swojej tematyce 

badawczej zajmuje się zagadnieniami zdrowotności drzewostanów sosnowych i dębowych 

oraz chorobami sosny (Pinus sylvestris) i dębu (Quercus robur) powodowanymi przez grzyby 

patogeniczne.  

 

Ocena osiągnięcia naukowego 

 

Jako osiągnięcie naukowe, o którym mowa w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1789), dr inż. Wojciech Szewczyk przedstawił cykl dwunastu oryginalnych prac 

naukowych na temat „Przyczyny i skutki występowania zgnilizny białej jamkowatej w 

drzewostanach sosnowych w Polsce”, opublikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym 

(Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, Zarządzanie 

Ochroną Przyrody w Lasach) lub międzynarodowym (Central European Journal of Biology, 

Drewno. Prace Naukowe. Doniesienia. Komunikaty, Journal of Phytopathology). 

 Wybór problematyki badawczej i obiektu badań jest ze wszech miar słuszny, gdyż 

sosna zwyczajna jest najważniejszym gospodarczo gatunkiem lasotwórczym w Polsce, a 

zgnilizna biała jamkowata drewna powodowana przez grzyba Porodaedalea pini (syn. 

Phellinus pini) jest główną przyczyną rozkładu drewna sosny i zdrowotności drzewostanów 

sosnowych. Habilitant jasno określił cele badawcze i zrealizował je w logicznym cyklu prac 

tworzących osiągnięcie naukowe. 

 W pięciu pracach określił zagrożenie drzewostanów sosnowych zgnilizną białą 

jamkowatą sosny w 28 nadleśnictwach na terenie północnej Polski. Na podstawie obserwacji 

objawów zewnętrznych na strzale sosny (owocników i dziupli) oraz zgnilizny drewna 

stwierdził zróżnicowany stopień porażenia w różnych nadleśnictwach, w zakresie 0–18% w 

przypadku obserwacji owocników i 7–28% w przypadku obserwacji objawów zgnilizny 

drewna. Jednocześnie analiza wpływu siedliska na występowanie choroby wskazała 
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najsilniejsze porażenie na siedlisku lasu mieszanego świeżego w porównaniu do siedliska 

boru świeżego, boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego bagiennego. W przypadku 

dwóch nadleśnictw, gdzie analizował zarówno występowanie owocników jak i obecność 

zgnilizny oraz jej zasięg średni procent drzew z objawami zewnętrznymi wynosił 1,3–7,8%, 

natomiast średni procent drzew chorych z objawami zgnilizny wynosił 7–28%. Zasięg 

zgnilizny obejmował część pnia od odziomka do około 5 m nad ziemią. Wyniki tych badań 

dają nam wiarygodne dane na temat zagrożenia drzewostanów sosnowych przez 

Porodaedalea pini w północnej Polsce. 

 W kolejnej pracy analizował stopień morfologicznego i molekularnego zróżnicowania 

wewnątrzgatunkowego polskich okazów Porodaedalea pini. Analizy morfologiczne 

wykazały cechy typowe dla P. pini, ale nie wykazały istotnego zróżnicowania 

wewnątrzgatunkowego, co potwierdziły analizy molekularne: P. pini tworzył monofiletyczny 

klad, chociaż złożony z dwóch odrębnych grup nie skorelowanych z lokalizacją geograficzną. 

Patogen wykazywał małe zróżnicowanie genetyczne. Wyniki te są zgodne z ogólną strukturą 

genetyczną populacji P. pini, która zazwyczaj składa się z wielu różnych ras (genotypów). 

Warto podkreślić, że są to pierwsze tak szczegółowe morfologiczne i molekularne analizy 

polskich okazów P. pini, w dodatku przeprowadzone na dużym materiale. Sekwencje ITS 

rDNA zdeponowane w GenBanku będą służyły innym badaczom do szczegółowych analiz 

porównawczych z innych części zasięgu patogena. 

 W trzech kolejnych pracach – eksperymentalnych, przeprowadzonych w warunkach 

laboratoryjnych – analizował (i) wpływ pochodzenia geograficznego Porodaedalea pini na 

rozkład drewna twardzielowego sosny zwyczajnej, świerka pospolitego i modrzewia 

europejskiego, (ii) rozkład drewna przez P. pini z dolnej i górnej części strzały sosny, oraz 

(iii) wpływ temperatury i braku oświetlenia na zdolność rozkładu drewna przez P. pini oraz 

zmiany odczynu rozkładanego drewna. Do najciekawszych wyników uzyskanych w tych 

pracach należą wykazanie, że (i) pochodzenie geograficzne izolatów P. pini nie wpływa na 

rozkład drewna sosny, świerka i modrzewia (drewno świerka jest rozkładane w stopniu 

silnym, a drewno sosny i modrzewia w stopniu umiarkowanym i słabym), (ii) rozkład drewna 

sosny przez P. pini z dolnej i górnej części strzały sosny jest podobny natomiast 

determinowany jest przez izolat grzyba oraz właściwości fizyczne drewna strzałowego, (iii) 

czynnik termiczny i świetlny ma wyższy wpływ na rozkład drewna niż izolat grzyba, niższa 

temperatura i oświetlenie spowalnia wzrost grzybni P. pini, a patogen zachowuje zdolność 

rozwoju przy temperaturze 4˚C, co sugeruje, że warunki termiczne panujące w Polsce nie 

mają wpływu na jego zasięg geograficzny. 
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W następnej pracy Habilitant analizował zbiorowiska grzybów towarzyszących 

Porodaedalea pini w miejscach infekcji. Badania te przeprowadził w oparciu o techniki 

sekwencjonowania nowej generacji. Do szczególnie interesujących wyników tych badań 

należy wykazanie, że największa różnorodność grzybów występowała w drzewach nie 

porażonych przez patogena, natomiast spośród drzew porażonych przez P. pini najsilniej 

skolonizowane przez inne grzyby były sęki zainfekowane ale bez widocznych zewnętrznych 

objawów porażenia w postaci owocników patogena. W analizowanej puli sekwencji, 

sekwencje samego P. pini wystąpiły sporadycznie, natomiast, co ciekawe, najczęściej 

występowały sekwencje pewnych acydofilnych grzybów, takich jak Coniochaeta hoffmannii, 

Coniochaeta fodinicola i porostu Lecanora conizaeoides. Badania te wykazały także 

występowanie sekwencji kilku gatunków grzybów nowych dla Polski – co jest dodatkowym 

interesującym aspektem tej pracy. Jest to niewątpliwie bardzo ciekawa publikacja, 

uwzględniająca nowe techniki badawcze i pozostaje mieć nadzieję, że Habilitant będzie w 

przyszłości kontynuował ten typ badań i analiz w swoich publikacjach. 

W dwóch ostatnich pracach dr inż. Wojciech Szewczyk analizował wpływ porażenia 

drzewostanów sosnowych przez Porodaedalea pini na środowisko (emisja CO2 do atmosfery) 

oraz gospodarkę leśną (straty ekonomiczne). Wykazał, że jeden hektar drzewostanu 

sosnowego porażonego przez P. pini uwalnia do atmosfery 58–568 kg CO2
 
(co stanowi tylko 

niewielką część bilansu co z drzewostanu, na który składa się rozkład drewna i innych 

elementów organicznych), natomiast straty finansowe wynikające z infekcji sosny przez P. 

pini dla sprzedaży drewna sosnowego wynoszą 75 mln PLN w skali kraju. 

Prace wchodzące w skład osiągnięcia naukowego są dobrze zaplanowane, rzetelnie 

wykonane, oparte na dużej licznie analizowanych obiektów i drzew, z poprawną analizą 

statystyczną, uwzględniające także techniki badań molekularnych. Co warte szczególnego 

podkreślenia są one w dominującej części wykonane przez Habilitanta (co wynika z podanego 

udziału procentowego oraz oświadczeń współautorów). Godne pochwały jest także 

konsekwentne doskonalenie warsztatu badawczego, np. wykorzystanie w ostatnich badaniach 

technik sekwencjonowania nowej generacji. Szkoda, że większość prac opublikowanych 

została w czasopismach krajowych w języku polskim (z streszczeniem w języku angielskim). 

Ich publikacja w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w języku angielskim, 

niewątpliwie skutkowałaby większa liczbą cytowań i innych wskaźników naukometrycznych, 

które są istotne w obecnej perspektywie oceny osiągnięć naukowych. Niemniej jednak 

oceniam, że przedstawiony spójny cykl prac przyczynił się do lepszego poznania etiologii i 
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ekologii Porodaedalea pini, sprawcy zgnilizny białej jamkowej, i zagrożenia infekcyjnego w 

drzewostanach sosnowych oraz konsekwencji dla środowiska i gospodarki leśnej. 

Podsumowując ocenę cyklu prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego  

stwierdzam, że stanowią one istotny wkład Habilitanta w rozwój dziedziny nauk leśnych (w 

dyscyplinie leśnictwo) i oceniam je pozytywnie. 

 

Ocena pozostałego dorobku naukowego 

 

Pozostały dorobek naukowy dr. inż. Wojciecha Szewczyka (poza osiągnięciem naukowym) 

jest znaczący i obejmuje 48 oryginalnych prac naukowych, w tym 10 prac opublikowanych w 

czasopismach z bazy Journal Citation Reports – chociaż w takich, które posiadają niski 

impact factor (Dendrobiology, Sylwan, Forest Pathology, The Polish Journal of 

Environmental Studies). Warto podkreślić, że dorobek ten w dużym stopniu został 

wypracowany przez Habilitanta samodzielnie, lub też z jego znaczącym wkładem naukowym 

(w 11 pracach jest on jedynym autorem, w pozostałych jego wkład procentowy wynosi od 20 

do 90%). Dorobek naukowy uzupełniają cztery niepublikowane ekspertyzy. Wyniki swoich 

badań dr inż. Wojciech Szewczyk uzyskał, m.in. w trakcie realizacji sześciu projektów 

badawczych (w tym dwóch jako kierownik projektów finansowanych przez KBN lub NCN). 

Wyniki badań prezentował na konferencjach krajowych i międzynarodowych (w Izraelu, 

Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Turcji), na których wygłosił 21 referatów, co jest godnym 

pochwały elementem Jego aktywności naukowej. 

 Problematyka prac stanowiących pozostały dorobek naukowy dr. inż. Wojciecha 

Szewczyka jest dość spójna i koncentruje się przede wszystkim wokół zagadnień związanych 

z genetycznym zróżnicowaniem patogenów, zdrowotnością oraz zagrożeniem infekcyjnym 

drzewostanów sosnowych i dębowych, m.in. pod wpływem czynników stresowych. Tematyka 

ta była realizowana przede wszystkim w ramach dwóch projektów badawczych, których dr 

inż. Wojciech Szewczyk był kierownikiem. W serii artykułów wynikających z projektu NCN 

pt. „Ekologiczne uwarunkowania zdrowotności drzewostanów dębowych dotkniętych klęską 

powodzi”, przedstawił wyniki swoich badań na temat (i) obecności grzybów z rodzaju 

Armillaria i potencjalnie patogenicznych Oomycota (Globisporangium, Phytophthora, 

Pythium) w korzeniach i glebie Quercus robur w drzewostanach na terenach 

popowodziowych i ich wpływu na defoliacje koron, (ii) występowania mączniaka 

prawdziwego dębu (Erysiphe alphitoides) w drzewostanach Q. robur na terenach 

popowodziowych i jego wpływu na występowanie symptomów zamierania dębów (defoliacja, 
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bezlistność wierzchołków gałęzi), (iii) obecności i roli grzybów endofitycznych w korzeniach 

Q. robur w drzewostanach na terenach popowodziowych, (iv) wpływu nadmiaru wody na 

defoliację Q. robur na terenach popowodziowych, (v) udziału uszkodzeń przez owady 

liściożerne w defoliacji koron Q. robur na terenach popowodziowych oraz (vi) wzrostu Q. 

robur po defoliacji w drzewostanach popowodziowych. Opublikowane prace mają duże 

znaczenie poznawcze przynosząc nowe dane na temat reakcji drzewostanów dębowych na 

czynniki stresowe spowodowane przez powódź. 

 W serii prac wynikających z realizacji projektu KBN pt. „Wpływ zróżnicowania 

genetycznego populacji Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink na zdrowotność drzewostanów 

sosnowych I klasy wieku” wykazał, m.in., że w drzewostanach sosnowych 

środkowozachodniej Polski najczęściej występuje A. ostoyae, a w drzewostanach dębowych 

A. gallica, zasugerował, że ze względu na geograficzną specjalizację genów i dominację 

pojedynczych haplotypów populacje A. ostoyae wynikają raczej z reprodukcji klonalnej niż 

seksualnej. Wykazał również użyteczność genu EF-1 dla wiarygodnej identyfikacji gatunków 

z rodzaju Armillaria. Jego badania nie wykazały przydatności zastosowania grzybni i 

metabolitów Trichoderma do ograniczenia rozwoju opieńki oraz przydatności powierzchni 

próbnych do określania stopnia porażenia upraw sosnowych przez grzyby z rodzaju 

Armillaria. 

 Dorobek naukowy dr. inż. Wojciecha Szewczyka uzupełniają publikacje dotyczące 

zniekształceń systemu korzeniowego sosny zwyczajnej oraz prace dotyczące defoliacji dębu 

szypułkowego i dębu bezszypułkowego w lasach. 

 Za swój dorobek naukowy dr inż. Wojciech Szewczyk był wielokrotnie nagradzany: 

czterokrotnie otrzymał nagrodę zespołową II stopnia Rektora Akademii Rolniczej w 

Poznaniu, sześciokrotnie nagrodę zespołową II stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu, a raz nagrodę zespołową I stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu. 

 Wszystkie prace naukowe (łącznie z pracami z osiągnięcia naukowego) dr. inż. 

Wojciecha Szewczyka cytowane były, według Web of Science – 12 razy, a Index Hirscha 

wynosi 2. Są to wartości dość niskie, ale niekonieczne wynikające z poziomu naukowego 

prac, który jest w mojej ocenie wysoki, tylko ze strategii publikacyjnej Habilitanta – prace 

publikowane w czasopismach krajowych są słabiej widoczne dla innych grup badawczych. 

Habilitant prawdopodobnie to zauważył, bo w ostatnich latach więcej publikował w 

czasopismach indeksowanych w bazie JCR. Cytowalność i Index Hirscha wykazują wyższe 
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wartości w innych (niż Web of Science) bazach danych: Google Scholar: 130 cytowań, Index 

Hirscha = 6; Scopus: 20 cytowań, Index Hirscha = 3. 

Podsumowując pozytywnie oceniam pozostały dorobek naukowy Habilitanta,  

wnoszący istotny wkład w poznanie analizowanych zagadnień i wystarczający do ubiegania 

się o stopień doktora habilitowanego. 

 

Ocena dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzatorskiego 

 

Dorobek dydaktyczny, organizacyjny i popularyzatorski dr. inż. Wojciecha Szewczyka jest 

znaczący. Jego istotnym elementem jest działalność dydaktyczna w zakresie opieki naukowej 

oraz prowadzenia wykładów i ćwiczeń dla studentów. Dr inż. Wojciech Szewczyk był 

promotorem 23 prac magisterskich na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz 

promotorem 96 prac inżynierskich (24 na UP w Poznaniu oraz 72 w Wyższej Szkole 

Zarządzania Środowiskiem w Tucholi). Prowadził liczne wykłady oraz ćwiczenia z 

przedmiotów obejmujących zagadnienia botaniczne, ekologiczne, mykologiczne oraz 

fitopatologiczne. Dodatkowo prowadził ćwiczenia terenowe z fitopatologii leśnej. Na 

szczególne podkreślenie zasługuje opracowanie przez Niego programu oraz przygotowanie 

cyklu wykładów i ćwiczeń z przedmiotu „Grzyby w środowisku leśnym” dla stacjonarnych 

studentów drugiego stopnia kierunku Ochrona Przyrody na Uniwersytecie Przyrodniczym w 

Poznaniu. Przygotowanie i prowadzenie tego typu wykładów i ćwiczeń świadczy o szerokiej 

wiedzy botanicznej, mykologicznej i fitopatologicznej Habilitanta. 

 W dorobku organizacyjnym dr. inż. Wojeciecha Szewczyka zwraca uwagę udział w 

przygotowaniu jednej międzynarodowej konferencji naukowej oraz jednej konferencji 

krajowej, a także członkostwo w sześciu międzynarodowych i krajowych towarzystwach 

naukowych (European Foundation for Plant Pathology, International Society for Plant 

Pathology, Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Towarzystwo Przyjaciół Lasu, Polskie 

Towarzystwo Leśne, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk). W ramach prac Polskiego 

Towarzystwa Fitopatologicznego był członkiem oraz przewodniczącym komisji rewizyjnej w 

Oddziale Poznańskim. Wartym podkreślenia jest Jego zaangażowanie w prace organizacyjne, 

na macierzystym Wydziale Leśnym UP w Poznaniu, gdzie prowadził Stację Terenową 

Katedry Fitopatologii Leśnej oraz był członkiem trzech wydziałowych komisji: ds. nagród ze 

SFN dla nauczycieli akademickich, rekrutacyjnej na studia dzienne i niestacjonarne oraz ds. 

oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Obecnie jest członkiem 

Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Leśnictwo, sekretarzem 




