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Recenzja

dorobku naukowego, dydaktycznego iorgtnizacyjnego Pani dr hab. Doroty
Dobrowolskiej, profesora nadzwyczajnego Instytutu Badawczego Le5nictwa w nvi4zku
z postgpowaniem

w sprawie nadania

tytulu profesora nauk leSnych

Oc

ena dor obku naukow e go

Dorobek naukowy Pani dr hab. Doroty Dobrowolskiej obejmuje 60 oryginalnych
publikacji naukowych
konferencjach oraz

i

7

36 referat6w, prezentacji

i

poster6w na krajowych

i

zagranicznych

Ntykvl6w popularno-naukowych. Ponadto jest Ona autork4 lub

wsp6lautork4 11 monografii

i

opracowari. Na podkreSlenie zasluguje fakt, 2e jest jedynym

autorem 29 i pierwszym autorem 7 oryginalnych prac tw6rczych. W ,,Web of Sciences Core

Collection",

w dniu 4lutego 2018 r.

znajdowalo sig dwadzieScia siedem Jej publikacji.

Sumaryczny wsp6lczynnik wplywu (ang. ,,impact factor") wynosi 25 ,045 . Najwy2sz4 wartoSi

wsp6lczynnika wplywu osi4gngly Jej prace opublikowane w czasopismach: ,,Forest Ecologlt

and Management" (3,064), ,,Forestry" (2,232), ,,European Journal of Forest Research"
(2,017), ,y'nnals of Forest Sciences" (1,981) i ,,Canadian Journal of Forest Research"

(1,682). Opublikowala czgS6 swoich oryginalnych prac

w

innych, renomowanych

nich takhe: ,,iForestBiogeosciences and Forestry",,,Polish Journal of Ecology",,,Sylwan" i,,Leine Prace
czasopismach naukowych. Opr6cz wyzei wymienionych naIehq do

Badawcze". Wedlug ,,Web of Sciences" wartoSd indeksu Hirscha dr hab. D. Dobrowolskiej

wynosi obecnie 6, Srednia liczba cytowari

w

przeliczeniu na publikacjg 5,63, a calkowita

liczba cytowari Jej publikacji z v,ryl4czeniem samocytowari osi4gngla liczbE I39. Liczba
cytowari ma tendencjg rosn?c4, szczeg6lnie w okresie ostatnich cztercch lat, kiedy ich roczny
wzrost wynosil 10,13. Najwyzsz4 przecigtn4 tocznqliczbg cytowari majq ntykvLy: ,,Climate
change impacts

in European forests: the expert views of local observers i A review of

European ash (Fraxinus excelsior L.): implications

for silviculture".

Dorobek naukowy

dr. hab. Doroty Dobrowolskiej zwigkszyl sig

znaczEco po

uzyskaniu ptzez Ni4 stopnia doktora habilitowanego. Istotnar62nicamigdzy okresem przedt
po habilitacji jest prawdopodobnie spowodowananawtqzaniem szerszej wsp6trpracy krajowej

i

kt6ra zaowocowatra publikacjami w czasopismach o wysokim
wsp6lczynniku wplywu. Zbi6r prac dr hab, Doroty Dobrowolskiej jest obszerny i
migdzynarodowej,

zr62nicowany, obejmuje publikacje wysokiej jakoSci

w

dobrych czasopismach

o profilu

ekologicznym i leSnym, atakhe artykuly opublikowane w jgzyku polskim przez wydawnictwa

o lokalnym zasiggu. Prace opublikowane po uzyskaniu habilitacji, szczeg6lnie w ostatnim
pigcioleciu, s4 czgsto cytowane. Dr hab. Dorota Dobrowolska zajmuje sig aktualnymi i
waznymi zagadnieniami badawczymi, dlatego roSnie liczba cytowari Jej publikacji.

Zaltres prowadzonych badafi i osiqgnigcia naukowe

Badania naukowe dr hab. Doroty Dobrowolskiej mieszcz4 sig
leSnych,

w zakresie ekologii i hodowli lasu. Jej

w

dzredzrnie nauk

praca magisterska byla poSwigcona jodle

szlachetnej (Abies procera Rehd.). Od pocz4tku kariery naukowej w Instytucie Badawczym

Le3nictwa zajmowala sig jodtr4 pospolit4 (Abies albaMlll.). Obronila doktorat pt. ,,Dynamika

odnowienia jodly pospolitej (Abies alba

Mill.) w

zasiggu wyspowym na Podlasiu na

przyl<Ladzie Rezerwatu ,,Jata". Praca doktorska zostal.a wyr62niona przez Radg Wydzialu

LeSnego Szkoly Gl6wnej Gospodarstwa Wiejskiego

i nagrodzonaprzez Dyrektora Instytutu

Badawczego LeSnictwa. Stopieri doktora habilitowanego uzyskalazapracA pt. ,,Rola zaburzeh

w ekosystemach leSnych", kt6ra
zgromadzone w pracy doktorskiej

takze byla nagrodzona przez Dyrektora

IBL. Wyniki

i habilitacyjnej byly podstaw4licznych publikacji.

Badania naukowe dr hab. Doroty Dobrowolskiej dotycz4 szerokiej gamy zagadniert,
kt6re moZn a zakw aliftkowa6 do nastgpuj
1. Ekologia

4cy

ch grup temat y czny ch:

i hodowla jodly pospolitej w warunkach regresji tego gatunku.

2. Oddzralywanie zaburzeh (huragan6w, po2ar6w, powodzi) na funkcjonowanie ekosystemu
leSnego.
3

. B adaniasystem6w

korzeniowych drzew leSnych.

4. Wplyw zmianklimatycznych na ekosystemy leSne,
5. Naturalne

i

sztuczne odnowienie waZnych gospodarczo gatunk6w drzew.

6. R62norodnoS6 biologiczna drzewostan6w.

Najwigcej miejsca

w

dorobku

dr hab. Doroty

Dobrowolskiej zajmujq

prace

poSwigcone jodle pospolitej. Gatunek ten jest interesuj4cym obiektem badari, zar6wno ze

wzglgdu na jego wyj4tkowe wla6ciwoSci biologiczne, jak r6wnieZ znaczenie ekologiczne i

gospodarcze

w europejskich lasach. Jodla pospolita nie moze r6wna6 sig z sosn4 zwyczajn4

czy Swierkiem pospolitym pod wzglgdem znaczenia ekonomicznego, jednak jej domieszka w
g6rskich drzewostanach Swierkowych i bukowych oraz sosnowych na pog6rzu i na niZu jest

niezwykle cenna ze wzglgdu na zwigkszenie tolerancji drzewostan6w na szkody od wiatru i
Sniegu, wzmoZenie proces6w glebotw6rczych dziEki szybko rozl<ladajqcej sig Sciole, a

ponadto potencjaln4 wysok4 zasobnodi drzewostan6w

z jej znacz4cym udzialem. Jodla

pospolita vrryr62nia sig spoSr6d naszych najwahniejszych gatunk6w lasotw6rczych najwigksz4
cieniozno6noSci4, ale jednoczeSnie d:u24 wralliwoSci4

zimowe

i

na przymtozki, niskie temperatury

fotoinhibicjg powodowan? przez interakcjg migdzy silnym na6wietleniem a nisk4

temperaturq oraz zanieczyszczenia przemyslowe powietrza. Nie bez powodu jodla pospolita

nazywanajest ,,mimoz4 polskich las6w", chod z drugiej strony, w odpowiednich warunkach

siedliskowych doskonale sig odnawia

i

tworzy wraz ze Swierkiem, bukiem

gatunkami wielopigtrowe drzewostany o budowie

stosunkowo powolny wzrost

w

mlodoSci

i

i

i

innymi

strukturze przergbowej. Ze wzglgdu na

niewielki popyt na drewno jodtrowe byla

w leSnictwie, dopiero zjawisko regresji i zwi1zane z nim negatywne skutki
w lasach g6rskich spowodowalo wigksze zainteresowanie fym gatunkiem. Do

niedoceniana
ekologiczne

dzi| przyczyny zamierania jodly pospolitej nie zostaly do korica wyjaSnione.

Dr hab. Dorota Dobrowolska zajmowala sig przyczynarni
stanu zdrowotnego drzewostanow

zarnierarria

jodly,

ocen4

z tdziaLem tego gatunku, ale takhe poszukiwaniami metod

hodowlanych sluZ4cych jego ochronie na terenie Swigtokrzyskiego

i

Karkonoskiego Parku

Na szczeg6lnq uwagg zasl:uguj4 wyniki badaf poSwigconych naturalnemu
odnowieniu jodly pospolitej w rezerwacie ,,Jata". Wykazanie przez dr Dobrowolsk4
zale2no6ci migdzy rozmiamrti luk, warunkami mikroklimatycznymi, obecnoSci4 innych

Narodowego.

gatunk6w drzew a zaggszczeniem

i

dynamik4 wzrostu naturalnego odnowienia jodlowego

wzbogacilo dotychczasow4 wiedzg o biologii tego gatunku. Wyniki badah potwierdzily,2e w

juwenilnej fazie rczwoju jodla ro6nie powoli, dlatego jej okres odnowienia powinien by6
dlugi. Wigksz4 dynamikg wzrostu osi4ga podrost po przekroczeniu wysokoSci biologicznego
zabezpieczenia (okolo 1,3

m), chociaZ cech4 charakterystyczn4 tego gatunku jest

wzrostowe zr6Znicowanie ontogenetyczne.

W

duZe,

odpowiednich warunkach siedliskowych

wzrost i rozw6j odnowienia jodtrowego w najwigkszym stopniu jest tzaLeilniony od poziomu
ener gety czne go

i skladu spektralne go Swiatla.

ZnajomoSt wymagari Swietlnych drzew leSnych

w hodowli

lasu opiera sig przede

wszystkim na wieloletnich obserwacjach podrostu w r62nych warunkach podokapowych. W

praktyce hodowlanej iloSciowe okreSlenie zapotrzebowania na Swiatlo jest wystarczaj4ce.

Przebieg fotosyntezy zaleiy jednak nie tylko od ilo6ci kwant6w zaabsorbowanej energii, ale
takhe od skladu spektralnego Swiatla, kt6ry jest modyfikowany

pflyjego przechodzeniu przez

okap drzewostanu. Dotychczasowa wiedza na temat zr6hnic,owaniawymagail drzew lesnych

w

od skladu widmowego i proporcji warto6ci kwantowych poszczeg6lnych
zakres6w promieniowania iwietlnego jest do tej pory skromna. Badania dr hab. Doroty
zalehnoSci

Dobrowolskiej

o wplywie

skladu widmowego Swiatla

na

sztuczne odnowienie jodlowe

rosnQce pod okapem r62nych gatunk6w drzew dostarczyly nowych danych o preferencjach
Swietlnych jodly. Ocena 2ywotnoSci, udatnoSci

i

cech wzrostowych odnowieri jodlowych w

Karkonoszach umoZliwily okreSlenie najkorzystniejszych dla tego gatunku podokapowych

warunk6w wzrostu ze wzglgdu na poziom

i

sklad widmowy Swiatla. Wyniki tych badan

zostaly zebrane w czasie realizacji programu restytucji jodly pospolitej w Karkonoskim Parku

Narodowym.

Istotne znaczenie dla tego programu maj4 wyniki badan nad potencjalnymi zasiggarni
wabnych gospodarczo gatunk6w drzew lesnych,

w kt6rych

uczestniczfa

dr hab. D.

Dobrowolska. Sugeruj4 one, wedlug optymistycznego scenariusza, 2e jodla pospolita posiada
znacznie wigkszy niZ obecnie potencjalny zasiEg na terenie Polski.

Z drugiej strony, badziej

konserwatywny model sklania do ograniczenia programu restytucji do naturalnego zasiggu

jodly.

Zjawisko zarnierania wahnych gatunk6w drzew jest jednym

z

najwaaniejszych

w4tk6w badawczych. Opr6cz publikacji po5wigconych jodle, dr hab. D. Dobrowolska jest
pierwszym autorem przegl4dowego artykulu poSwigconego zamieraniu
wynioslego w Europie. Zebrarie danych zwi1zanych
hodowlanych pomocnych

w

z

i

hodowli jesionu

zagroheniarni orcz opisanie metod

zachowaniu tego gatunku przyczynil sig moze do jego

skuteczniej szej ochrony.

Zainteresowania naukowe dr hab. D. Dobrowolskiej obejmuj q najbardziej aktualne
zagadnienia dotycz4ce wptrywu globalnych zmian klimatycznych

na ekosystemy

le6ne.

Zaowocowaly one czgsto cytowan4 publikacj4 pt. ,,Climate change impacts in European

forests: the expertviews of local observers", kt6ra vkazalasigw,y'nnals of Forest Sciences".

Wyniki badah ankietowych

wskazuj

4, 2e wigkszoS6 ekspert6w tznaje suszg

i

globalne

ocieplenie zanajbardziej niebezpieczne dla ekosystem6w leSnych, chociu2 ich opinie zale2aly

od

geograficznych region6w, kt6re reprezentowali.

Dr hab. Dorota 'Dobrowolska i

wsp6lautorzy stwierdzili,2e w gospodarce leSnej potrzebne s4dzial.aniasprzyjaj4ce adaptacji
ekosvstem6w leSnvch do zachodzacvch zmian klimatvcznvch.

Ze zmianami klimatycznymi wiEhe sig zwigkszenie
katastrofalnych zjawisk powoduj4cych zaburzenia
huragany, pozary

w

czgstotliwoSci wystgpowania

ekosystemach leSnych, takich jak

i powodzie. Ciekawe i istotne dla praktyki hodowlanej

okazaly sig wyniki

badah zespolowych, w kt6rych :uczestniczyla dr hab. Dorota
przeprowadzonych na powierzchniach pohuraganowych

w

Dobrowolska,

Puszczy Piskiej. Autorzy nie

stwierdzili istotnych rc.znic migdzy badanymi siedliskami pod wzglgdem SmiertelnoSci drzew.
JednoczeSnie -.uq1kazali, ze najbardziej ucierpiaty od huraganu sosna zvtyczajna

i

brzoza

brodawkowata, a najmniej olcha czarna. Wnioskuj4 Oni, ze usunigcie drzew po huraganie,
chocra? oplacalne

w

sensie ekonomicznym,

nie zawsze daje sig uzasadnil utrzymaniem

integralno3ci i ci4gloSci ekosystemu leSnego.

W lasach na terenie

naszego kraju roSnie znaczenie poZar6w. Globalne ocieplenie

moze spowodowad ich wigksz4 czgstotliwoSd

i

zasigg. Pohary czgsto sq przyczyn4 istotnych

zaburzeh funkcjonowania ekosystemu leSnego. Dr hab. Dorota Dobrowolska zajmowala sig

odnowieniem lasu na poharuyskach

i

stwierdzila, 2e nawet na bardzo slabych siedliskach

szybko nastgpuje naturalna regeneracja lasu

z

udzialem

kilku gatunk6w, w tym

dgbu

szypulkowego oraz krzew6w. Wnioski zawarte w publikacj ach dotycz4cych odnowienia lasu

po huraganie, poharze lub powodzi majq znaczenie poznawcze, aIe takhe mog4 sluzy6 jako
praktyczne wskaz6wkivtyznaczaj4ce drogg postgpowania na powierzchniachpoklgskowych.

Badanie zabtxzei

w

mikroskali, kt6re powstaj4 wraz

z

tworzeniem sig

luk w

drzewostanie jest wiod4cym w4tkiem w Jej pracach. Praktyczne znaczenie w hodowli buka,

jodly i dgbu maj4 wnioski dotycz1ce zwr4zku migdzy rozmiaranri luki, otaczaj4cym
drzewostanem a skladem gatunkowym i zaggszczeniem ich naturalnego odnowienia.
Wykorzystanie naturalnych odnowieri jest jednym z podstawowych postulat6w leSnictwa
proekologicznego. Dr hab. D. Dobrowolska prowadzi od wielu lat badania nad naturalnym

odnowieniem najwaZniejszych gatunk6w drzew leSnych. Zajmowil.a sig wykorzystaniem
odnowienia dgb6w powstalego

z

ZoLgdzi roznoszonych przez s6jki

przyspieszenia przebudowy drzewostan6w zwiqzanej

z

i

inne zwierzgta do

sukcesj4 wt6rn4 gatunk6w drzew

liSciastych pod okapem monokultur sosnowych.

Korzenie drzew s4 od stosunkowo kr6tkiego okresu obiektem intensywnych badan.
Ciekawym zagadnteniem

w

dorobku dr hab. D. Dobrowolskiej bylo okreSlenie wplywu

zanieczyszczeri Srodowiska na korzenie

i mikoryzy

sosny zvrryczajnej. Ponadto badane bylo

oddzialywanie cigZkich maszyn do pozyskania drewna na korzenie. Badania drobnych

korzeni sosny

i

zalew aria pr zez

p

dgbu dostarczyLy nowych informacji
ow6 dz.

o ich

ZywotnoSci

w warunkach

Dorobek naukowy dr hab. Doroty Dobrowolskiej jest obszerny i r6Znorodny. Wyniki

jej badan przyczyniaj4

sig do lepszego poznariamechanizm6w steruj4cych funkcjonowaniem

ekosystem6w leSnych, szczeg6lnie w zakresie naturalnego odnowienia

i

zaburzeniach. Ponadto znajdttj1 one praktyczne zastosowanie w hodowli

i ochronie

P r oj

ekty b adaw

cz

e i w sp 6lpr ac a mig dzynar

o

regeneracji lasu po
lasu.

dow a

Dr hab. Dorota Dobrowolska kierowala lub byla wykonawc4 w 25
badawczych krajowych

i

tematach

zagranicznych. Kierowala projektem finansowanym przez

Ambasadg USA w Polsce oraz rcalizowala zadaniabadawcze w projekcie Unii Europejskiej

pt.

,,Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000". Byla

wykonawc4 grantu NCN pt. ,,Mechantzmy

i

tempo spontanicznej regeneracji zbrorowisk

po zabrxzeniach wywolanych przez wiatr". Obecnie kieruje projektem zleconym
przez MNiSW oraz jest wykonawc4 w projekcie IBL. Kierowala lub byla wykonawc4 w
leSnych

wielu projektach zleconych przez Generaln4 Dyrekcjg Las6w Paristwowych.

Wsp6lpraca miEdzynarodowa

w

ramach du?ych, migdzynarodowych projekt6w,

takich jak Akcje COST umoZliwila Jej udzial

w

zespotrowych publikacjach

o hodowli i

ekologii jesionu wynioslego oraz lipy, a takhe w zespolowej pracy poSwigconej wplywowi
globalnych zmian klimatycznych na ekosystemy leSne. Praca
polegala na stworzenit bazy danych

o

w

projektach europejskich

badaniu ekosystem6w lesnych

w Europie i

drzewostanach nasiennych wybranych gatunk6w lasotw6rczych w Polsce. W 2015

o

r. zostala

koordynatorem IUFRO i uczestniczylaw organizacjrtrzechmigdzynarodowych konferencji.

Ks ztalc eni e

kadry naukow ej

Dr hab. D.

Dobrowolska byla promotorem

w

dw6ch przewodach doktorskich,

zakonczonych obron4 przed Rad4 Wydzialu Le1nego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona

Koll4taja w Krakowie i przed Rad4 Naukow4 Instytutu Badawczego LeSnictwa. Obecnie jest

promotorem

w dw6ch wszczgtych

przewodach doktorskich

doktorskich. Uczestniczyla jako recenzent

i

receruowa\a

pigi rozpraw

lub czlonek komisji w pigciu

przewodach

habilitacyjnych.

D zi al alno

S

t

dy dakty

c

zna i p opul ary z at or s ka

Dr hab. Dorota Dobrowolska jest aktywnym czlonkiem IUFRO. Zajmowala sig
organizacj4 i uczestniczylaw wielu konferencjach krajowychi zagranicznych. Uczestniczy w
naradach hodowlanych organizowanych przez Dyrekcjg Las6w Paristwowych

i

seminariach.

Wyklada na studiach podyplomo!\ych z hodowli lasu na Wydziale LeSnym, na Uniwersytecie

Przyrodniczym

w

Poznaniu.

W

ramach dzialalnoSci popularyzatorskiej uczestniczyla w

Festiwalu Nauki, a takhe prowadziNa zajgcta dla dzieci

i

mlodzieay . Od 2013 r. brala udziaN w

ocenie projekt6w do Programu Operacyjnego PL02 ,,Ochrona R6ZnorodnoSci biologicznej

i

ekosystem6w".

Byla czgsto

nagradzana

za dzralalnol| naukow4. Otrzymala dziewigd nagr6d

Dyrektora Instytutu Badawczego Lesnictwa. Najbardziej prestiZowa byla nagroda zespolowa

Ministra Srodowiska za szczeg6lne osi4gnigcia naukowo-badawcze zapracg pt. ,,Restytucja
jodly pospolitej w Karkonoskim Parku Narodowym".
Kandydatka systematycznie powigksza sw6j dorobek naukowy, uczestniczy w wielu
projektach badawczych oruz rczwija wsp6lprac9 z oSrodkami naukowymi w kraju

i

zagranic4.

Wyniki Jej badan maj4 istotne znaczenie w ekologii lasu, szczeg6lnie w zakresie poznaria
dynamiki naturalnego odnowieniawahnychgatunk6w drzew, zjawiska zarnieruniajodly
pospolitej i jesionu wynioslego , mechanizm6w regeneracji lasu po klgsce huraganu, poaaru
lub powodzi. Wnioski wynikaj4ce ztychbadanmaj1znaczenie praktycznew hodowli i
ochronie lasu.

Dorobek naukowy, osi4gnigcia orgarrizacyjne

i

dydaktyczne Kandydatki

w

pelni

odpowiadajQ wymogom stawianym ptzez obowi4zuj4ce przepisy osobom ubiegaj4cym sig o

tltul

naukowy. Z przekonaniem popieram wniosek Rady Naukowej Instytutu Badawczego

LeSnictwa o nadanie Pani dr hab. Dorocie Dobrowolskiej tytulu profesora nauk leSnych.

Poznan,22hfiego 2018 r.

Prof. dr hab. Piotr Robakowski

