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l. Wyb6r tematu, cel i zakres pracy

Podjgty pzez Doktoranta temat badan jest niezwykle aKualny w kontekScie

poszukiwai najlepszych sposob6w identyfikacji i kwantyfikacji proces6w zachodzqcych

w zbiorowiskach roSlinnych, zar6wno w efekcie ich naturalnej sukcesji a tak2e pod wplywem

czynnik6w antropogenicznych. Dobre poznanie a takze ocena zbiorowisk ro5linnoSci

rzeczywistej w powiazaniu z wiedzq na temat warunk6w siedliskowych daje podstawy do

okreSlenia dynamiki oraz kierunk6w ich sukcesji. Ma to duze znaczenie utylitarne, bowiem

dobre poznanie owych kierunk6w jest niezbgdne w badaniach przeksztalcei jednostek

krajobrazowych w kontekscie podejmowania prawidlowych decyzji w zakresie planowania

pzestrzennego. Ponadto wyniki takich badan mogq byc wykorzystane w procesach

wdrazania zapis6w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w zakresie opracowywania zasad

gospodarowania krajobrazem.

W zwiqzku z poryZszym podjgcie pzez Aulora recenzowanej pracy szczegolowych

badari, kt6rych gl6wnym celem byly ocena stanu i pzeksztalceR dolin Kanal6w Grabarskiego

i Grodziskiego na podstawie wybranych wska2nik6w geobotanicznych i krajobrazowych,

nalezy uznac za uzasadnione. Brzmienie tytulu rozprawy trafnie precyzuje zawartosc

treSciowq caloSci.



2. Podstawy metodologiczne badafi

Podstawg pracy stanowiq wyniki badari terenowych, prowadzonych w lalach 2012 -

2O14 w kilku plaszczyznach tematycznych. Gl6wny trzon pracy stanowiq badania

fitosocjologiczne, Autor wykonal lqcznie 1780 zdiq6' fitosocjologicznych

w r6znorodnych zbiorowiskach - lqkowych, szuwarowych i wodnych, ruderalnych,

segetalnych, zaroSlowych ilesnych. Wyniki tych badan zostaly opracowane tabelarycznie

z wykozystaniem nowoczesnych narzgdzi statystycznych. Doktorant przeprowadzil

kartowanie roSlinno6ci zeczywistej wlqczalqc w te prace r6wnie2 2r6dlowe opracowania

kartograficzne - topograficzne, geologiczne, hydrologiczne a tak2e historyczne i ro6linnoSci

potenc.ialnej. Stosowane metody, w tym komputerowe programy statystyczne, podobnie jak

klasyfikacjg syntaksonomicznq przedstawil jasno i przekonywujqco a ich wyb6r, 2r6dla

a takze zakres stosowania nie budzq zastze2eh. R6wniez wyb6r metod oceny Srodowiska

pzyrodniczego zostal prawdlowo uzasadniony a powolania na 2r6dla zostaly podane

precyzyjnie.

3. Struktura pracy oraz dokumentacja tabelaryczna igraficzna

Dysertacja zostala zlozona w formie oprawionego wydruku komputerowego,

obejmujqcego 248 numerowanych stron tekstu oraz 2 wielostronicowe zalqczniki

tabelaryczne i 1 zawierajqcy 20 fotografii zamieszczonych na 10 stronach formatu A4.

CzeSC tekstowa sklada sig z 7 gt6wnych rozdzialow: WstQp, RoilinnoSd a ocena Srodowiska

pzyrodniczego, Teren badah, Historia ksztaftowania siq Srodowiska badanego terenu na

podstawie map archiwalnych, Wyniki badah, Dyskusia, Wnioski.

Na podkreSlenie zasluguje fakt, i2 tabele i wigkszo6c rycin opracowano bardzo starannie

z du2q dbaloSciq o detale graficzne. Drobne uwagi zamieszczam w dalszej cze6ci recenzji

ZalEczone fotografie prezentujq nieztq jakosc technicznq i cechuje je dobra kompozyc,la

kadru. Wszystkie zestawienia tabelaryczne i materialy ilustracyjne korespondujE

z zawartogciq tresciowq dysertacji.

Og6lnie nale2y stwierdzid, i2 zacl\owano prawidlowe proporcje pomiQdzy partiami

Wacy oruz logicznq kolejno5d rozdzialow i podrozdzial6w. Rozprawa jest przejzyScie

zredagowana, starannie opracowana, z dostrzegalnq dbalosciq o jej stronQ wizualnq.

4. Dob6r oraz wykorzystanie piSmiennictwa i innych material6w 2r6dlowych

Doktorant zebrcl i zestawil w poka2nym wykazie bibliograficznym 247 pozygi

piSmiennictwa. WSr6d nich 1 2r6dlo internetowe.

Nale2y podkresli6 prawidlowy wyb6r tematyczny niemal wszystkich prac oraz ich

merytoryczny zwiEzek z omawianymi zagadnieniami. Autor przeprowadzil dokladnq



kwerendg szeregu trudno osiqgalnych 2r6det literaturowych. Wiele z nich odegralo kluczowq

rolg w trakcie przeprowadzonych analiz oraz dyskusji wynikow badari. Swiadczy to

o zrealizowaniu ambitnego planu poznania i wykorzystania wszelkich dostepnych danych

dotyczqcych przedmiotu badari. Na podkre6lenie zasluguje fakt uwzglgdnienia wielu 2r6del

zagranicznych, niezwykle waznych w prawidlowym okreSleniu stanu wiedzy odnoszqcego sie

do tematyki badawczej.

Biorqc jednak pod uwagg og6lnie przyjgte zasady powolywania siQ na 2r6dla, w tej

czg6ci pracy powinien znale26 sig wykaz material6w kartograficznych wykorzystanych

w pracy, z podaniem miejsca ich pozyskania. W pzypadku internetowych skfadnic

kartograficznych z pelnym adresem i datq dostgpu,

5. Merytoryczna ocena pracy

Calo56 zebranych material6w Autor przedstawil w formie oryginalnej, starannie

pzygotowanej pracy. Po merytorycznym wprowadzeniu, precyzyjnym okreSleniu celu

izakresu badai, stanu wiedzy w zakresie pzedmiotu badai, charakterystyce zakresu

pzestzennego, opisie metodyki, konsekwentnie naSwietlil wielokierunkowe aspekty podjetej

tematyki. Dokonal tego w oparciu o szczeg6lowe wyniki badai wlasnych, w konfrontacji ze

starannie dobranq literaturq przedmiotu.

Bardzo interesujqcych informacji dostarcza podrozdzial 3.2, w kt6rym to Doktorant

przeprowadzil analize historycznych pzeksztalcell hydrograficznych w badanym obszatze,

poczynajqc od roku 1772. Analiza kolejnych archiwali6w kartograficznych wykazala znaczne

pzeksztalcenia ciek6w wodnych i w zwiqzku z tym r6wnie2 sceny krajobrazowej badanych

obszar6w rolniczych.

Gl6wny trzon pracy stanowiq wyniki pzeprowadzonych badafi zawarte w rozdziale 5.

Autor przeprowadzil analizg florystycznq badanych dolin, okreSlajqc liczbe takson6w i ich

przynaleZnosc do poszczeg6lnych rodzin botanicznych, wystepujqce formy zyciowe, gatunki

zagrohone i prawnie chronione a takze inwazyjne. Dokonal r6wnie2 klasyfikacji szaty

ro5linnej, wyr62niajqc poszczeg6lne jednostki syntaksonomiczne i zestawiajqc je

w przejzystej tabeli.

W wyr6znionych 9 polach badawczych, stosujqc jednakowy pzyjety schemat'

Doktorant dokonal analizy roSlinnosci i uwarunkowari siedliskowych poslugujqc siq liczbami

wska2nikowymi Ellenberga a tak2e identyfikujqc gatunki zagtozone i inwazyjne. Interesujace

i wartosciowe wyniki przynosi charakterystyka krajobrazu z wykozystaniem metryk

krajobrazowych w odniesieniu do wybranych wska2nik6w. Na podstawie tych analiz Autor

m6gl okreSli6 stopien r6znorodnosci wyro2nionych plat6w ro6linno6ci w poszczeg6lnych

polach badawczych. Moze to poslu2y6 jako material wyjsciowy do dalszych analiz w kierunku



opracowania zasad gospodarowania krajobrazem oaz wyznaczania stref ochrony

w konstruowanych opracowaniach planistycznych.

Na pzykladach wybranych zespol6w roSlinnoSci szuwarowej (klasa Phragmito-Magno-

Caricetea) oraz lqkowej (klasa Molinio-Arrhenatheretea) Autor dysertacji podjqt pr6bq

okreSlenia prawdopodobnych kierunk6w sukcesji. Wskazal na zauwa2alne pzeksztalcenia,

r6wnie2 w czasach historycznych, wywolane zmieniajqcym sig stopniem antropopresji.

Udanq rekapitulacjq tych tozwazah sE opracowane graficznie schematy przeksztalcei

roSlinnoSci szuwarowej i lqkowej.

Na specjalne pozytywne podkre6lenie zasluguje czg66 pracy, w kt6rej Doktorant podjql

nielatwe zadanie pzeprowadzenia dyskusji wynik6w, bardzo dobze wykorzystujqc szereg

waznych pozycji pismiennictwa, zwlaszcza w zakresie ewolucji metodologii badafl

fitosocjologicznych.

Zamknigcie calego toku rozwa2af stanowi 6 sformulowanych wniosk6w. Zawierlq

one szereg celnych stwierdzeri koricowych, wynikajqcych rzeczywi6cie z pzeprowadzonych

analiz i rozwa1ah. Nalezy stwierdzic, iz okreSlony cel badai zostal zrealizowany a lakze

dow6d naukowy zostal pzeprowadzony w spos6b prawidlowy.

Studiujqc rozprawQ dostrzeglem w niej pewne niedoskonalo3ci (obok wczeSniej

podanych), na kt6re warto zwr6ci6 uwagQ, zwlaszcza w przypadku publikacji pracy w calo5ci

lub we fragmentach, co w opinii recenzenta powinno zosta6 zrealizowane.

1). We wstepnej czgsci pracy Autor prawidlowo i szczeg6lowo przedstawil cel podjgtych

badari. Zabraklo jednak wyra2nie sformulowanej tezy wyj5ciowej, bowiem w pracy

naukowej, wnoszqcej przecie2 nowe aspekty, caly tok badai prowadzi do jej

weryfikacji. Nie stawiam tego w formie zatzulu, bowiem uwa2ny czytelnik odnajdzie

w rozdzialach 1 i 2 tre6ci odnoszAce sig do zalo2eri wyj6ciowych, jednak warto

pomySlec o takiej konstrukcji w trakcie pzygotowywania pracy do ogloszenia

drukiem, np. w formie monografii.

2). Zastosowanie w zestawieniach tabelarycznych do56 skomplikowanych kod6w

jednostek syntaksonomicznych (glownie za KEckim i Chytrym) mialo zapewne,

w zamySle Autora, uprosci6 ich konstrukcjg. Efekt jest jednak taki, 2e zmusza to

czytelnika analizujEcego poszczeg6lne zestawienia do wielokrotnych powrot6w do

tabeli 7, celem odszyfrowania owych kod6w. utrudnia to zdecydowanie lekturg

caloSci opracowania. Ponadto niekt6re tabele sE slabo czytelne, popzez

niefortunne zaciemnienie tla niekt6rych kolumn (np. ryciny 23,30,33,40 i kilka innych

tego typu).



3). CzeSi zamieszczonych w pracy map (gl6wnie archiwalnych - np. str 39, 70, 86 i in.)

nie posiada informacji o skali odwzorowania. Nie zawsze musi to by6 skala

liczbowa, moze wystarczy6 podzialka liniowa. Wprawdzie w metodyce podano

informacje o skali oryginalnych material6w (np. mapy Messflschb/afl w skali

1:25000), jednak w rycinach zamieszczono ich fragmenty w powigkszeniu lub

pomniejszeniu, stqd koniecznoSc przeliczenia skali- Ponadto nie podano

szczeg6lowo 2r6del, z kt6rych pozyskano opracowania kartograficzne. Takie

informacje powinny pojawii sig w podpisach pod rycinami. Podobne informacje

powinny zawierac podpisy pod fotografiami, bowiem czytelnik jedynie domy6la sig,

2e sq to materialy wlasne.

W podsumowaniu pragng jednak podkre6lic, ze Autor w stopniu bardzo dobrym

opanowal warsztat naukowy, co wynika z tresci calej pracy a zwlaszcza z rozdzialow

zawierajqcych interpretacje wynik6w badarl. Wszystkie zestawione wyniki analiz Doktorant

wykorzystal w czgsciach opisowych, umiejgtnie identyfikujqc szereg powiqzai

pzyczynowych. Podobnie tok narracji stosowany w calym opracowaniu nalezy uznad jako

bardzo dobry iw pelni komunikatywny, co sprawia, 2e calo56 czyta sie z zainteresowaniem.

Dysertacja zostala przygotowana bardzo dobrze pod wzgledem edytorskim itrudno

w niej znale2e wieksze uchybienia techniczne (poza wskazanymi wcze5niej kilkoma

rycinami). W tym kontek5cie drobne blgdy literowe, kt6re zaznaczylem w tekScie i na

marginesach wydruku, podajg jedynie majqc na wzglgdzie realizacjg wszystkich obowiqzk6w

recenzenta.

Przytoczone powyzej niescislosci iuchybienia nie umniejszajq wartoSci naukowej

ocenianej dysertacji. uwazam, 2e waca wnosi szereg element6w nowatorskich i powinna

byi ogloszona drukiem.

Do szczeg6ln ie warto6ciowych element6w ocenianej dysertacji zaliczam'.

- sprawne i doglgbne przeprowadzenie wielokierunkowych i precyzyjnie

udokumentowanych badan fitosocjologicznych,

- umiejQtne przeprowadzenie oceny r62norodno6ci krajobrazowej z wykozystaniem

dobrze dobranych metod badawczych,

- okreSlenie kierunk6w sukcesji fitocenoz z jednoczesnym wykazaniem czynnik6w

decydujqcych o ich przeksztalceniach.



6. Wniosek kofcowy

Przedstawiona do oceny rozptawa doktorska mgr. in2. t-ukasza Mackowiaka

pL. ,,Ocena Srodowiska przyrodniczego dolin Kanat6w Grabarskiego i Grodziskiego na

podstawie wskalnik6w geobotanicznych i krajobrazowych" zostala wykonana w oparciu

o prawidlowo opracowanq i precyzyjnie realizowanq metodykg badafi. Wnoszqc nowe

elementy naukowe zasluguje na wysokq, pozytywne oceng. Lektura caloSci pozwala na

stwierdzenie, i2 Doktorant wykazal bardzo dobre opanowanie trudnego warsztatu

Daoawczego

Stwierdzam, 2e recenzowana rozptawa spelnia wymogi stawiane pracom doktorskim,

zawarte w ,,Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym onz stopniach i tytule

w zakresie sztuki" z dnia 14 marca 2OO3 r.

Wnioskujg o dopuszczenie Autora - mgr. in2. tukasza Ma6kowiaka do dalszych

etap6w pE ewodu doktorskiego.

Wnosze ponadto o wyr62nienie ocenianej pracy doktorskiej stosownq nagrodE.

Uwa2am, 2e poglgbione iw znacznym stopniu interdyscyplinarne badania pozwolily

Doktorantowi, na sformulowanie wa2kich stwierdzell kotlcowych

o charakterze poznawczym a takze praktycznym. Podjeta tematyka badawcza ma

w znacznym stopniu charakter nowatorski iz powodzeniem wpisuje sig w szeroko

pojmowanq dyscypling naukowq ochrona i ksztaltowanie Srodowiska.

Olsztyn, 25 lutego 2018 r.


