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Podstaw4 waloryzacji Srodowiska przyrodniczego jest identyfikacja jednostek

roSlinnych na tle uwarunkowan siedliskowych i organizacji w przestrzeni oraz dzialalnoSci

antropogenicznej. W ostatnich dziesiEcioleciach trwaj 4 poszukiwania miar i wska2nik6w

niezbgdnych do charakterystyki proces6w zachodzqcych w drodowisku i zale2no5ci migdzy

nimi. Wieloaspektowe informacje o Srodowisku pozwala uzyska6 wsp6lczesna wiedza o

zbiorowiskach roSlirmych i ich wykorzystaniu w bioindykacji. Z kolei na podstawie jednostek

krajobrazowych, wykorzystuj4c 2r6d1a archiwalne i modele statystyczne, moina wnioskowai,

o przemianach krajobrazu i kierunku sukcesj i zbiorowisk roSlinnych. Do oceny parametr6w

krajobrazowych znajdujq zastosowanie tzw. metryki krajobrazowe, obrazuj4ce konfiguracjg i

kompozycjE mozaiki krajobrazowej.

W zwiqzku z poryzszym, podjgcie przez Autora recenzowanej pracy badari

dotycz4cych oceny Srodowiska przyrodniczego dolin Kanal6w Grabarskiego i Grodziskiego

oraz Doplywu Gr4blewskiego na podstawie wskaznik6w geobotanicznych i kajobrazowych,

jest w pelni uzasadnione, a jej zakres i problematyka aktualna pod wzglgdem poznawczym i

utylitamym. JednoczeSnie pragng podkre5li6, 2e w literaturze polskiej trudno znaleZi

opracowanie, kt6re tak calodciowo jak oceniana rozprawa uwzglEdniaj4 waloryzacjg

przyrodnicz4 i krajobrazow4 danego terenu.

Przedstawiona do recenzj i rozprawa doktorska Pana mgr inL. N,rtkasza Maikowiaka to

bardzo obszeme, wieloaspektowe, syntetyczne opracowanie naukowe. Liczy 248

numerowanych stron tekstu oraz tzy zal4czniki: tabelaryczne zestawienie gatunk6w

wystgpuj4cych na poszczeg6lnych polach badawczych z ich charakterystyk4, modele GLM



dla analizowanych w pracy zespol6w roSlinnych oraz dokumentacjg fotograficzn4. Wyniki

Aktor rozprawy zamieScil w 74 tabelach i na 83 rycinach, w tym na 15 mapach archiwalnych.

Tekst zostal podzielony na 7 standardowych rozdzial6w. Ponadto w rozdzialach 3, 4, 5 i 6

Doktorant wydzielil podrozdzialy, a w rozdziale 5 jeszcze niZsze jednostki redakcyjne,

zachowuj4c migdzy nimi wlaSciwe proporcje objgto6ciowe. DuZa liczba wydzielonych

jednostek Swiadczy o swobodzie, z jak4 Autor rczprary porusza sig w olbrzymim materiale

faklograficznym. Cztery nienumerowane rozdzialy koricz4ce spis treSci to Literatura, Spis

tabel, Spis rycin i Zal4czniki. Literatura obejmuje 247 pozyqi, w tym prawie 7 6Yo

obcojgzycznych. Pragng podkre3lid, ze okolo 37Vo pozycji stanowi literatura z ostatnich 10

lat. W pi5miennictwie znalazly sig te2 pozycje archiwalne, ale waZne. Wszystko to pozwala

na wyj 4tkowo szerokie i wszechstronne spojrzenie na problematykg poruszan4 w rozprawle

doktorskiej oraz !;wiadczy o duzej wiedzy merlorycmej Autora rozprawy i dobrym

rozpoznaniu tematu w iwietle literatury zagranicznej i krajowej.

W rozdziale I ,,Wstgp" Autor wprowadza czytelnika w zagadnienia poruszane w

rozdziale wynikowym rozprawy doktorskiej. W czgSci koricowej tego rozdzialu zaklada, ze

wskazniki geobotaniczne i kajobrazowe s4 dobrym narzgdziem, pozwalaj4cym na oceng i

stopien przeksztalceri zbiorowisk roSlinnych i kraj obrazu kulturowego dolin Kanal6w

Grabarskiego i Grodziskiego oraz Doplywu Gr4blewskiego. Formuluje cel badari, kt6ry byl

realizowany na podstawie wynik6w badari terenowych oraz dostEpnych material6w

kartograficznych. Badania wlasne umoZliwily doktorantowi:

1. Inwentaryzacjg, wy62nienie i charakterystykg zbiorowisk roSlinnych wraz z opisem

ni2szych jednostek fitosocjologicznych i wskazanie dla nich gatunk6w

diagnostycznych.

2. Przedstawienie zr62nicowania geobotanicznego zbiorowisk roSlinnych.

3. Poznanie struktury przestrzennej krajobrazu badanych dolin.

4. OkreSlenie proces6w dynamicznych zachodz4cych w Srodowisku przyrodniczym.

Rozdzial 2 ,,Ro5linnoS6 a ocena Srodowiska przyrodniczego" jest uszczeg6lowiemem

zagadnieh poruszanych we Wstqpie, w oparciu o odpowiednio dobran4 literaturg po5wigcon4

fitoindykacji. Z rozdzialu tego wynika, 2e liczby wskzr:Znikowe stosowane w fitoindykacji

znajduj4 szerokie zastosowanie w ocenie warunk6w edaficznych i klimatycznych zbiorowisk

roSlinnych. Dalszq czq36 tego rozdzialu Autor poSwigca metrykom krajobnvowym.

W Rozdziale 3 ,,Teren badari" Autor ocenianej rozprawy zamieScil informacje na tcmat

poloZenia i uksztaltowania terenu, budowy geologicznej i gleb, hydrografii, czynnik6w



klimatycmych i szaty ro5linnej. Interesujqcy jest podrozdzial dotycz4cy historii ksztaltowania

srodowiska badanego terenu na podstawie archiwalnych map. Wymienione zagadnienra

zostaly opracowane wystarczaj4co dokladnie, a oparto je na dobrze dobranej literaturze.

Omawiany rozdzial jest wa2ny, gdyL zawarte w nim dane okazaly sig przydatne do

interpretacj i wynik6w zamies zczony ch w rozdziale pi4tym,,Wyniki badan".

W rozdziale 4 ,,Material i metody" Pan mgr iryz.. N-ukasz Ma6kowiak przedstawil zakres

wykonanych badari. Podstaw1 waloryzacji przyrodniczej i krajobrazowej dolin Kanal6w

Grabarskiego i Grodziskiego oraz Doplywu Grqblewskiego bylo uZ 1780 zdjE(,

fitosocjologicznych wykonanych w latach 2012-2014 w zbiorowiskach l4kowych,

segetalnych, wodnych i szuwarowych, leSnych, zaroSlowych iruderalnych. Do gromadzema

zdjgi wykorzystal program Turboveg.

Mapy roSlinno5ci rzeczywistej Autor wykonal w programie ATcGIS 10.2. Do baz danych

wtr4czyt teL inne mapy: topograficm4, geologiczne, hydrologiczne, historyczne i roSlinnoSci

potencjalnej. Kompilacja wymienionych map byla podstawQ podzialu badanych dolin na 9

mniejszych obszar6w, n,Lzywanych',v pracy polami badawczymi, na kt6rych prowadzono

szczeg6lowe badania. Zmiany w u2ytkowaniu terenu badari w okresie ostatnich 100-120 lat

przedstawil korzystaj4c z map pochodzEcych z 1893 roku, 1940, 1976 oraz z lal2012-2014

jako wyniki wlasne.

Do klasyfikacji roSlinnodci Doktorant v:yl programu JUICE. Przynale2noS6

syntaksonomiczn4 zdjge i nomenklaturg fitosocjologiczn4 syntakson6w podal w oparciu o

przewodnik Matuszkiewicza (2008) i pracA K4ckiego i wsp. 2013 roku. Syntaksony: klasa,

zwi4zek zespoly i zbiorowiska otrzymaly specjalne kody.

W klasyfikacji krajobrazu uwzglgdnil trzy poziomy hierarchii. Wskazniki (metryki

krajobrazowe) obliczyl na postawie nakladki V-LATE do programu ATcGIS 10.2. Doktorant

w swojej rozprawie uwzglgdnil powszechnie stosowane wskaZniki krajobrazowe:

powierzchni, granic, ksztaltu, r62norodnoSci, podzialu (DIVISION, SPLIT) oraz izolacji.

Wskazniki r6ZnorodnoSci gatunkowej obliczyl w programie JUICE. Skorelowal metryki

krajobrazowe z platami roSlinnoSci poszczeg6lnych p6l badawczych w programie CANOCO.

IstotnoSd statystyczn4 okreSlal stosuj4c test Monte Carlo. Celem ustalenia czynnik6w

wplywaj4cych na liczbg gatunk6w w wybranych zespolach roSlinnych zastosowal model

liniowy GLM.

Florg naczyniow4 ocenial na podstawie form Zyciowych poszczeg6lnych gatunk6w,

spektrum geograficzno-historycznego, statusu ochronnego, kategorii zagro1enia w kaju i



regionie oraz gatunl(u inwazyjnego. Warunki klimatyczne i edaficzne okreslil na podstawie

liczb wskaznikowych Ellenberga.

Zgromadzenie tak bogatego materialu faktograficznego wyrnagalo od Doktoranta

prowadzenia Zmudnych, bardzo czasochlonnych i pracochlonnych badari geobotanicznych,

czgsto w trudnych warunkach terenowych, doskonalej znajomoSci flory, aktualnych metod

stosowanych w ekologii krajobrazu, opanowania r62nych program6w komputerowych, metod

statystycznych i modeli. Wyb6r metod zostal przez Autora rozprawy dostatecznie

uzasadniony.

Gl6wnq czg3i ocenianej pracy doktorskiej stanowi rozdzial 5 ,,Wyniki badari", kt6ry

liczy 16l stron. Podrozdzial 5.1. obejmuje analizy flory dolin w zlewni Kanalu Grabarskiego.

Autor odnotowal wystgpowanie 598 gatunk6w z 84 rodzin botanicznych. Dominowaly

gatunki z rodzin Poaceoe, Asteraceae i Rosoceue. Sklad gatunkowy tych i innych rodzin byl

r62ny na polach badawczych poszczeg6lnych dolin. We florze przewu2aly gatunki rodzime i

hemikryptofity. Doktorant na obszarze badai stwierdzil 16 gatunk6w naraZonych w Polsce na

wyginigcie, 5 objgtych ochronq calkowit4 i 5 czgSciow4 oraz 29 inwazyjnych. Lista gatunk6w

zagrolonych w skali regionu byla znacznie dluZsza od krajowej.

Podrozdzial 5.2. dotyczy klasyfikacj i ro5linno5ci. Na podstawie badari prowadzonych w

trzech dolinach rzecznych Autor ocenianej rozprawy zidentyfikowal 100 zbiorowisk

roSlinnych, kt6re zakwalifikowal do 18 klas fitosocjologicznych i 49 zir4zk6w. Wykazal

r62nice pomigdzy dolinami. Najwigcej zbiorowisk stwierdzil w dolinie Kanalu Grabarskiego

a najmniej w dolinie DoplJ.wu. Najbogatsze w zespoly i zbiorowiska byly klasy: Phragmito-

Magno-C aricetea i Mo I inio-Arrhendt her e I e a -

W podrozdzialach 5.3-5.11 Autor rozprawy doktorskiej przedstawil charakterystykg

roSlinnoSci i siedlisk 9 p6l badawczych, z uwzglgdnieniem gatunk6w inwazyjnych i

zagrolonych. Dokonal tez charakterystyki krajobrazu na podstawie metryk krajobrazowych,

uwzglgdniaj4c ich wplyw na zr6Znicowanie ro5linnoSci na poziomie klas, zwiqzk6w i

zespol6w. W podrozdzialach tych ocenial Srodowisko przyrodnicze poszczeg6lnych p6l

badawczych na przestrzeni 100-120 lat. Wykazal na mapach archiwalnych i aktualnych

zmiany w uzytkowaniu terenu, w wyniku dzialania antropogenicznego i trwaj4cych w stanie

niezmienionym siedlisk marginalnych. Najwigksze zmiany mialy miejsce na przelomie XIX i

XX wieku, kiedy przcksztalcano l4ki i pastwiska na grunty ome. Dochodzilo teZ do

karczowania las6w i zaro6li, w efekcie czego powstawaly, w zaleZno6ci od uwilgotnienia

siedlisk, t4ki lub szuwary. Zmiany u|l.tkowania po II Wojnie Swiatowej dotyczyly

powierzchni nadmiernie uwilgotnionych, kt6re meliorowano i zagospodarowywano, jako l4ki



i pastwiska. Zmiany wielkoSci metryk kajobrazowych: przedstawiono na wykresach. Na

wykresach r6wnie2 por6wnano i skorelowano warunki siedliskowe oraz metryki

krajobrazowe plat6w wyr62nionych zbiorowisk.

Za walny w4tek ocenianej rozprawy uwa2am podrozdzial 5.12., w kt6rym Autor dokonai

analizy zmian skladu florystycznego sze6ciu wybranych zespol6w roSlinnych zklasy Molinio-

Arrhenatheretea i szeSciu z klasy Phragmilo-Magno-Caricetea. Wyr62nil gatunki

diagnostyczne, stale i dominuj4ce dla wariant6w nie tylko typowych, ale te2 innych. Wykazal,

2e powodem zr62nicowania zespol6w na warianty byly przede wszystkim warunki termiczne,

natomiast rzadko edaficzne. W analizie zmienno3ci wybranych zespol6w uwzglgdnil udzial i

liczbg gatunk6w inwazyjnych. Dla niekt6rych wariant6w analizowanych zespol6w byly one

nawet gatunkami wyr62niaj4cymi np. Lolium multiflorum, Echinocystis lohata. W szyslkie

jednostki wyr62nione w obrgbie zespol6w charakteryzowaly sig wyraznymi zmianami skladu

florystycznego. W zwi4zku z tym Autor rczprawy odnotowal wzrost lub spadek wartosci

wskaznik6w bior6ZnorodnoSci. Udowodnil te2, ze zmiany zachodz4ce w fitocenozach

przekladaly sig na zmiany w strukturze krajobrazu, a kierunek i intensywnoS6 zmian

najbardziej zalez^ly od stopnia antropopresji. Za szczeg6lnie cenne w tej czgSci rozprawy

uwazam \.i/ytyczenie prawdopodobnych kierunk6w sukcesji analizowanych syntakson6w,

oddzielnie z klasy Molinio-Arrhenatherelea i Phragmito-Magno-Caricetea. Zdaniem Autora

rozprawy, powszechny brak uzytkowania ro6linnoSci l4kowej i szuwarowej w badanych

dolinach, prawdopodobnie spowoduje w najblizszych latach, zmiany charakteru krajobrazu.

Material zawarty w rozdziale 6 ,,Dyskusja" wskazuj e na wielow4tkowy i

interdyscyplinamy charakter ocenianej rozprawy doktorskiej. Jej Autor wykazal siE

umiejgtno5ciQ syntetycmego opracowania ogromnego materialu dowodowego I

przedsta\ /ienia go w spos6b logiczny i zrontmialy. Cytowanie literatury nie jest

przyslowiowo goloslowne. Autor gruntownie przestudiowal literaturg i potrafil por6wna6

wyniki w niej zawarte z rezrtltalami badari wlasnych. W niekt6rych przypadkach Autor

prezentowal wlasne stanowisko, odbiegaj4ce od cytowanego w piSmiennictwie. W6wczas

pojawial sig odpowiednio szeroki komentarz.

Analiza wynik6w badari wlasnych Autora stanowila podstawg do opracowania

rozdzialt 7 ,,Wnioski", gdzie w sze5ciu obszemych punktach Doktorant podsumowal

najwazniejsze wyniki zamieszczone we wcze3niejszych roz.dzialach. Wnioski maj4 charakter

zar6r.r'no poznawcl,y, jak i praktyczny. Swiadcz4 wyraznie o zrealizowanych, nakreSlonych

we ,,Wstgpie" celach badawczych.



1. Wedlug jakich kryteri6w Autor rozprawy wyr6znial zbiorowiska resztkowe i czym srg

r62nily od kadlubowych?

2. Kody, jakie Autor przypisal wyr62nionym, na badanym terenie, syntaksonom s4 bardzo

skomplikowane, w zwiqzku z tym utrudniaj4 analizg wykres6w. Przy du2ej liczbie zbiorowisk

szukanie za ka;i dym razie objaSnieri jest trudne. Wprawdzie Autor oparl sig na metodzie

zaproponowanej przez Kqckiego i wsp. (2013), ale czy nie lepiej byloby, gdyby kody

zawieraly skr6ty nazw laciriskich poszczeg6lnych syntakson6w.

3. Na niekt6rych wykresach, przy dtf,zym zaggszczeniu wynik6w nakladaj4 sig one na siebie,

a to sprawia, Ze s4 nieczytelne i trudna jest ich analiza i interpretacja. Powodem s4 zwykle

bardzo male ich rozmiary. Dotyczy to rycin:23c,33c, 40c, 44c,51c,54c, 57c, 60 b i c.

4. Nasuwa sig pytanie dlaczego na polu badawczym Zdr6j nie badano wplywu metryk

krajobrazowych na zr62nicowanie roSlinnoSci zespol6w i analogicznie nie uwzglgdniono

zespol6w w por6wnaniu i korelacji wska2nik6w geobotanicznych i metryk krajobrazowych?

5. Co uznano za stan wyjSciowy dla danych liczbowych zawartych w tabelach, w kt6rych

przedstawiono dynamikg zmian powierzchniowych siedlisk na poszczeg6lnych polach

badawczych. Dlaczego w drugiej kolumnie tych tabel niekt6re warto6ci maj4 wartoSi

dodatni4, a inne uj emn4?

6. Niekt6re fragmenty tabel z uwagi na zbytnie zaciemnienie s4 malo czytelne. Dotyczy to

tabel: 37, 45,50,71 a takZe innych.

7. Pierwsze dwa akapity na str.205 kwalifikuj4 sig do rozdzialu ,,Material i metody".

JednoczeSnie powinna siE tam znab1e informacia, wedlug jakich kryteri6w wybrano po 6

zespol6w z klasy Molinio-Arrhenatheretea 1 Phragmito-Magno-Caricetea, dla kt6rych

wykonano analizg roSlinnoSci, celem okreSlenia zmian w ich skladzie florystycznym.

8..Iakie zalety posiada system klasyfikacyjny zbiorowisk roSlinnych zaproponowany prze

Autora rozprawy w stosunku do opracowanych przez K4ckiego i wsp. (2013) i czeskich

fitosocjolog6w oraz powszechnie stosowanego w Polsce systemu Matuszkiewicza (2008)?

9. W ocenianym tekScie rozprawy z owalono usterki stylistyczne i literowe. Nie obni2aj4

one jednak wysokiej wartodci merytorycznej ocenianej pracy.

Podsumowuj4c, pragng podkreSlit, 2e bardzo poz)'tywnie oceniam recenzowanq pracg

doktorskq pod wzglgdem merytorycznym. Rozprawa jest wieloaspektowa i

interdyscyplinam a. Zebrany w terenie ogromny material badawczy posluZyl Doktorantowi do

klasyfikacji i charakterystyki poszczeg6lnych syntakson6w, oceny r62norodnoSci flory i



zbiorowisk, okre$lenia warunk6w siedliskowych metod4 fitoindykacji, co stanowilo podstawg

waloryzacji przyrodniczej i krajobrazowej dolin Kanal6w Grabarskiego, Grodziskiego i

Doplywu Gr4blewskiego. Na podke5lenie zasluguj4 umiejgtnoSci analitycznego i

syntetycznego rozpracowania problemu naukowego wyrazonego w celu. Gruntowne

przeSledzenie 247 pozycji literatury Swiadczy o bardzo du|ym zaanga2owaniu Autora w

powstanie tej pracy. Wszechstronna ocena materialu badawczego jest dowodem na bardzo

dobre opanowanie przez Autora warsztatu badawczego. Z punktu widzenia Recenzenta praca

jest nowatorska. Autor podwigcil duZo uwagi metrykom krajobrazowym i ich zmianom na

przestrzeni ostatnich 100-120 lat. Uzyskane wyniki mogq byi przydatne w dzialaniach nad

zachowaniem i ochron4 walor6w przyrodniczych i krajobrazowych terenu objgtego

badaniami.

Wniosek kor{cowy

W Swietle powyisrych danych oceniam,2e rozprawa doktorska Pana mgr ini.

Lukasza Ma6kowiaka pt. ,,Ocena Srodowiska przyrodniczego dolin Kanal6w

Grabarskiego i Grodziskiego na podstawie wskafnik6w geobotanicznych i

krajobrazowych" spelnia warunki okre5lone w art. 13 Ustawy o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dn. 14 marca 2003 roku

(Dz. U. nr 65, poz. 595) z p6iniejszymi zmianami (Ustawa z dn. 27 lipca 2005 ,,Prawo o

szkolnictwie wyt szy m" afi . 251).

Doktorant dowi6dl, ie potrafi sensownie zaplanowa6 badania, przedstawid

klarowny cel badari, zebrad i opracowad ogromny material empiryczny, dobra6

wla6ciw4 literaturg, omriwid wyniki badari i logicznie wnioskowad. Oceniana rozprawa

stanowi Jego tw6rczy dorobek i Swiadcry o dobrym prrygotowaniu do samodzielnego

prowadzenia prac badawcrych. Zawarte w niej wyniki wzbogacaj4 wiedzg na temat

zastosowania wskafnikriw geobotanicznych i krajobrazowych w ocenie Srodowiska

prryrodniczego.

W zwiqzku z powyiszym kierujg wniosek do Rady Wydzialu Rolnictwa i

Bioiniynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o przyjgcie rozprarvy i

dopuszczenie Pana mgr inZ. Lukasza Madkowiaka ubiegaj4cego sig o stopier[ naukowy

doktora w dyscyplinie Ochrona i ksztaltowanie Srodowiska.

Jednocze5nie wnioskujg o wyr6inienie ocenianej rozprawy doktorskiej stosownq

nagrod4.
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