OCENA DOROBKU NAUKOWEGO, DYDAKTYCZNEGO I ORGANIZACYJNEGO
DR HAB. INZ. DOROTY DOBROWOLSKIEJ
W ZWIAZKU Z POSTEPOWANIEM O NADANIE TYTUI.U NAUKOWEGO PROFESORA
Na podstowie Rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa lly2szego w sprawie szczeg6lowego trybu i
warunk6w przeprowadzania czynnoici w przewodzie doktorskim, w post?powaniu habilitacyjnym oraz w

postgpowaniuonadanietytuluprofesorazdnia26wrzeinia20l6r.(Dz,U,z20l6r.poz.882il311)

Sylwetka kandydatki

Pani dr hab. in2. Dorota Dobrowolska urodzila sig 7 wrzeSnia 1959 r. w Warszawie. Po
ukoriczeniu II Liceum Og6lnoksztaNcqcego im. Stefana Batorego w Warszawre rozpoczQNa
studia na Wydziale Le5nym w Szkole Gl6wnej Gospodarstwa Wiejskiego, kt6re ukot'rczyla w
1983 roku ze stopniem magistra in?yniera leSnictwa. W tym samym roku rozpoczglaprac1 w
Instytucie Badawczym LeSnictwa w Zakladzie Hodowli Lasu w Pracowni Zagospodarowania
Lasu. W roku 1988 przeniosla sig do Zakladu Ekologii Lasu i Ochrony Srodowiska w tymze
Instytucie. Po urlopie macierzyfskim i wychowawczym (1989-1990) kontynuowala pracg w
tym samym miejscu. W latach l99l-I995 wykonywala w ramach studi6w doktoranckich na
Wydziale LeSnyrn SGGW pracg doktorsk4 pt. ,, Dynamika odnowienia jodty pospolitej (Abies
alba Mill.) w zasiggu wyspowym na Podlasiu naprzykNadzie rczerwatu Jata" pod kierunkiem
prof. dr hab. Eugeniusza Bemadzkiego, kt6r4 obronila w roku 1997 zostaj4c adiunktem. W
2009 r. uzyskala stopieri naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie leSnictwo za
osi4gnigcie naukowe ,,Rola zaburzen w ekosystemach leinych". W tym samym roku zostala
mianowana na stanowisko docenta, a nastgpnie profesora nadzwyczajnego, kt6re zajmuje do
dziS. Od 15 grudnia 2008 r, do 31 grudnia 2009 r. kierowala Pracowni4 Ekologii Lasu w
Zal<ladzie Ekologii Lasu i tr owiectwa (do czasu jej rozwiEzaria w wyniku zmian
organizacyjnych). W macierzystym Instytucie pelni obecnie funkcjg zastgpcy
Przewo dni czqce go Rady Naukowej

.

DzialalnoSd naukowa

Syntetyczne wskaZniki naukometry czne aktywnoSci publikacyj nej

Na publikowany dorobek naukowy Kandydatki skladaj4 sig 104 prace, w tym 53 prace
tw6rcze w recenzowanych czasopismach z listy MNiSW (24 z mch powstalo po uzyskaniu
stopnia doktora habilitowanego), 9 prac w recenzowanych materialach ze zjazd6w i
kongres6w oraz publikacje w czasopismach spoza listy MNiSW,26 doniesieri w materialach
konferencyjnych, a takhe 11 rozdzial6w w monografiach i 7 artykul6w popularnonaukowych. SpoSr6d prac w czasopismach z listy MNiSW tz 29 to prace samodzielne,
pozostale 5 to prace wsp6lautorskie, w kt6rych Kandydatka jest pierwszym autorem.
Oryginalne prace naukowe publikowane s4 tak w jgzyku polskim, jak i angielskim.
W czasopismach uwzglgdnianychw Journal Citation Reports znalazlo sig 19 prac. Statystyka
prac w zalelnofici od ich punktowej waloryzacji na li5cie czasopism MNiSW przedstawia sig
nastgpuj4co: I praca za 45 pkt. (Forest Ecology and Management), I praca za 40 pkt.
(Forestry),3 prace za 35 pkt. (European Journal of Forest Research, Canadian Journal of

Forest Research),1 praca za30 pkt. (Annals ofForest Science),1 praca za27 pkt. (Forestry),
lpraca za24 pkt. (Forest Ecology and Management),1 praca za2l pkt. (Forest Ecology and
Management),2 prace za 20 pkt. (Forestry),8 prac za 15 pkt. (Sylwan, Polish Journal of
Ecology). Pozostale publikacje ukazaly sig w czasopismach niewymienionych na li6cie
MNiSW: Leine Prace Badawcze (I8), Folia Forestalia Polonica (1) oraz Journal of Forestry
(I), Journal of Land Management i Food and Environment (I).

Wsp6lpraca migdzynarodowa

-

udzial w projektach badawcrych

WaZnym polem wsp6lpracy migdzynarodowej Kandydatki s4 od ponad 20lat (od 1996 roku)
kolejne akcje organizowane w ramach programu COST. W tym czasie uczestniczyla w
szeSciu edycjach programu obejmuj4cych zr5lnicowan4 tematykg pelni4c w wigkszoSci
przypadk6w funkcjg czlonka komitetu organizacyjnego. Wsp6lpraca dotyczyha r6anych
zagadnren zwi1zanych ze zr6znicowaniem i dynamik4 ekosystem6w le5nych oraz
bior6znorodnoSciq gatunkow4 drzewostan6w, a takZe ekolo gicznymi podstawami gospodarki
leSnej. Na podkre5lenie zasluguje fakt, 2e Kandydatka byla gl6wn4 autork4
migdzynarodowego projektu 'Gap dynamics in Jata reserve'. Byla takae gl6wnym
organizatorem migdzynarodowej konferencji CARBOFOREST w Sgkocinie w 2011 r. i
wsp6lorganizatorkq dwu migdzynarodowych konferencj i :
- w Birmensdorf (Szwajcaria) w 2015 r.: Effects of ungulate browsing on forest regeneration
and silviculture - Special implications for Abies alba (European silver fir),
- w Sapporo (Japonia) w 2016 r.: Abies 2016 - The 15th Intemational Conference on
Ecology and Silviculture of Fir. "Bringing Knowledge on Fir Species Together"

W trakcie dotychczasowej pracy naukowej Kandydatka kierowala lub byla wykonawczyni1
25 temat6w badawczych.

Tematyka badawcza
Problematyka badawcza dr hab. Doroty Dobrowolskiej zmieniala sig w trakcie trwania pracy
naukowej i w efekcie jest doSi zr62nicowana. Dotyczy kilku podstawowych i aplikacyjnych
aspekt6w szeroko rozumianej ekologii lasu; niekt6re z prac wkraczajq takae w obszar
zagadmen hodowli lasu. Sama Kandydatka wymienia osiem takich obszar6w badawczych: 1.
Zamieraniejodly pospolitej w Polsce; 2, Stan zdrowotny drzewostan6w; 3. Badania system6w
korzeniowych drzew; 4. Odnowienie naturalne jodly pospolitej w ekosystemach leSnych; 5.
Rola zaburzen w ekosystemach le5nych; 6. Ochrona gatunkowa drzew - zwigkszanie
r6znorodnoSci biologicznej; 7. Zmiany klimatu; 8. Zoochoria a odnowienie naturalne dgbu.
OsobiScie uporz4dkowalbym i nazwal tg tematykg w nieco odmienny spos6b. Wiele z prac
wymienianych w tych r6znych tematach dotyczy de facto cztercch du2ych kwestii: a)
naturalnych i antropogenicznie uwarunkowanych proces6w zamierania drzewostan6w, b)
odnowieri naturalnych w ekosystemach leSnych, c) wplywu r6znoskalowych zaburzen na
zbiorowiska leSne - analizowanych gl6wnie w kontekScie zasad hodowli lasu i d) wplywu
zmran klimatycznych na stan drzewostanu i przesunigcie granic zasiggowych gatunk6w.
Niekt6re z tematow wymienianych przez Kandydatkg trudno zaliczyc do jej tematyki
badawczej, Przykladowo, w problematyce ,,stan zdrowotny drzewostan6w" wymienia jedn4
pracQ przeglqdow4 z Sylwana, Dotyczy ona tzeczywiScie stanu zdrowotnoSci, ale nie caloSci
drzewostan6w a jedynie Swierka, oparta jest wyl4cznie na danych zebranych i czgsto juz
wczeSniej publikowanych przez innych autor6w oraz nie jest pracq w sensie Scislym
naukow4, gdy? ?adna konstatacja Kandydatki nie jest poparta odwolaniem do 2r6dLa, Takae
tematyka dotyczqca ,,zmian klimatu" nie byla i nie jest przedmiotem badan Kandydatki; jest

ni4

natomiast badanie wplywu faktycznych czy przewidywanych zmian klimatu na
ksztaltowanie sig cech drzewostanu czy przesunigcie granic zasiggowych wybranych
gatunk6w. Takle pod haslem ,,badanie system6w korzeniowych" spodziewamy sig nieco
innej problematyki niz uprawianaprzez Kandydatkg (rzecznalehalo uj46 nieco inaczej). Te
moje uwagi nie dotycz4 istoty osi4gnigi naukowych a jedynie sposobu, w jaki charakteryzuje
je w autoreferacie sama zainteresowana, tak od strony formalnej, jak i merytorycznej. Duzym
brakiem w tym wzglgdzie jest nie tylko przyjgta typologia tematyki badawczej , ale takae
nieumiejgtno6i nazwanra i zwaloryzowania wlasnych osi4gnig6. O ile bowiem z
przygotowanego om6wienia dowiemy sig, do pewnego stopnia, czym kandydatka sig
zajmowaNa, o tyle nie dowiemy sig na czym polega odkrycie naukowe, kt6rego dokonala i
jakiej jest ono rangi lub jakie konkretnie moze mie6 lub ma znaczenie praktyczne. Ostatecznie
jednak pozwolg sobie om6wi6 dorobek z odwolaniem sig do ujgcia zaproponowanego przez
Kandydatkg.

poni2szym om6wieniu tematyki badawczej nie przywolujg pelnych tytulfw prac, lecz
odwolujg sig do ich oznaczefi i numerdw zamieszczonym w zalqczniku olcreilonym jako:
,,Informacja o osiqgnigciach i dorobku naukowym", a dolqczonym do Autoreferatu,
14/

Zamieranie jodly pospolitej w Polsce
Obserwowane na szeroka skale w latach 70-tvch i S0-tvch XX stulecia ziawisko zamierania
jodly w calej Srodkowej'Europie dalo o sobie zna(, tikze w naszym t<ra.ju, szczeg6lnie na
obszarach wyZynnych, migdzy innymi w G6rach Swigtokrzyskich. Zjawisko to stalo sig
przedmiotem zainteresowaf badawczych Kandydatki w pocz4tkach jej aktywnoSci naukowej.
OpublikowaNa z tego zakresu wartoSciowe prace poSwigcone symptomom i przyczynom
zamteraniajodly (A1.3) otaz zaptoponowala modyfikacjg zabieg6w hodowlanych pod k4tem
lagodzenia skutk6w zamierania tego waznego gatunku lasotw6rczego (A1 .4). Prowadzila
takze badania oceniaj4ce stan hodowlany i zdrowotny drzewostan6w z udzialem jodly na
wybranych powierzchniach badawczych Swigtokrzyskiego Parku Narodowego i Puszczy
Swigtokrzyskiej (A2.1) oraz szacuj4ce jakoSi drewna tego gatunku, poszukuj4c zabieg6w
hodowlanych mog4cych wplyn4i na jej podniesienie (Al .2). Wuznq publikacj4 jest takze
caloSciowy artykul przegl4dowy dotycz4cy wymierania jodly (A1.8)
Wplyw skaiefi Srodowiska oraz sposobu uiytkowania lasu na stan systemdw korzeniowych
sosny zwyczajnej
W szerszym zespole, wsp6lnie z dr Wandq J6zefaciuk i mgr Dorot4 Farfal, Kandydatka
prowadziNa badania wptywu skazeri Srodowiska na stan korzeni drobnych i mikoryz sosny
zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Ich efektem bylo poznanie proces6w wzrostu i rozwoju
system6w korzeniowych sosny zwyczajnej w gradiencie skazenia Srodowiska leSnego (A1.5;
41.6; A2.3; A3.1) oraz opracowanie bioindykator6w stanu Srodowiska le6nego (A2.2).
Niezaleznie od tego, badano wplyw wybranych sposob6w pozyskania drewna na uszkodzenia
korzeni sosny zwyczajnej w trzebielach po1nych. Nie stwierdzono ro1nic w uszkodzeniach
korzeni zalelnych od stosowanych metod (A1.7).

Odnowienie naturalne jodly pospolitej w ekosystemach lefnych
Tematyka ta zwiqzana jest z szerszym spektrum zjawisk dotycz4cych tego gatunku,
stanowiqcych wyzwanie dla praktyki leSnej w Polsce (A3,3; 83.13). Gtr6wnym poligonem
badawczym Kandydatki dla badari prowadzonych w zakresie tej tematyki stal siE rezerwat
Jata, kt6ry jest najstarszym (po rezerwacie ,,Zwierzyniec" w Puszczy Bialowieskiej),
tezerwatem w Polsce. Badania dotyczyly szeroko pojgtej problematyki odnowieri naturalnych
jodty; v,rykazaNy, 2e jodla doskonale sig odnawia na wlaSciwych dla siebie siedliskach i z

latwoSci4 powraca samorzutnie na stanowiska utracone wskutek wczeSniejszej dzialalnofici
czlowieka (A.I2). Okazalo sig, ze na obszarach nizinnych i wyzyrurych, u p6lnocnej granicy
swego zasiggu, jodla charakteryzuje sig szerokim spektrum siedliskowym i odnawia oraz
tozwla zar6wno w litych, jak i mieszanych drzewostanach o bardzo zr6Znicowanych
skladach gatunkowych. Stwierdzono, Zebardzo korzystne warunki odnowienia znajduje jodla
pod oslon4 sosny i brzozy oraz w miejscach, gdzie domieszka grabu w drzewostanie nie
przekracza20% (A1.12). Badaniav,rykazaly r6wnieZ, Le iledzenie faz ronuoju lasu stanowi
dobre podeilcie metodyczne w badaniach dynamiki odnowienia naturalnego oraz w
prognozowaniuzmianprzyszlych drzewostan6w (AI.11). BadaniaZywotnoSci jodly wskazaly,
2e drzewostany tego gatunku w rezerwacie Jata charukteryzuj4 siE korzystn4 budow4 i
wlaSciw4 struktur4, wskazuj4c tym samym na dobr4 kondycjg gatunku (A1.10). Prowadzona
r6wnolegle analiza wzrostu odnowienia naturalnego jodly pospolitej wykazala, Ze jodta na
ni2u charakteryzuje sig powolnym wzrostem w mlodolci orqz ogromnym zr12nicowaniem
wieku w zalehnoici od warunkdw milcrosiedliskowych (,{1.14). Stwierdzono rowniez, Le
waznym czynnikiem decyduj4cym o przebiegu wzrostu jodly w fazie nalotu jest zwarcie
drzewostanu, natomiast na wzrost podrostu wplywaj4 w gl6wnej mierze (poza zwarciem
drzewostanu) warunki siedliskowe oraz, ze tempo wzrostu podrostu ulega wyruhnej zmianie
w wieku 26 lat, gdy jodla osi4ga Sredni4 wysokoSi 1,3 metra. W badaniach wplywu
natgZenia Swiatla docieraj4cego do r6znych poziom6w odnowienia naturalnego jodly w
drzewostanach o r62nym skladzie gatunkowym i r6znym udzialejodly stwierdzono (A1.13),
ze w g6rnej warstwie odnowienia najwylsz1zywotnoSi wykazywaNy jodly na powierzchniach
o warunkach Swietlnych mieszcz4cych sig w przedziale 10-25%. Odrgbny aspekt badari
stanowila dynamika rozwojowa drzewostan6w jodlowych (A1.9). Niezaleznie od tego, we
wsp6lpracy z dr Ryszardem Bisem, prowadzone byly badania nad wystEpowaniem jodly na
terenie Puszczy lNheckiej (B 1.5) orcz przyrcstem radialnym tego drzewa (B 1 .6).
W latach 1999-200I dr hab. Dorota Dobrowolska prowadzilabadania zmierzaj4ce do oceny
zywotnoSci i okreSlenia warunk6w pojawiania sig i zamiennia odnowieri naturalnych jodty
pospolitej w Karkonoszach (A2.7; A2,4; A3.5; A5.2), Stwierdzona w badaniach wysoka
prze?ywalnoSi i zywotnoSd oraz znaczrte tempo wzrostu sadzonek jodly pospolitej stworzyly
naukowe podstawy dla plan6w restytucji tego gatunku na terenie Karkonoskiego Parku
Narodowego. Przeprowadzone analizy uzyskanych wynik6w pokazaNy r6wniez, ze sklad
gatunkowy drzewostanu oslaniaj4cego ma istotne znaczenie dla rozwoju mlodej generacji
jodly pospolitej (81.8; 82.1; 83.3).

Rola rdinoskalowych zaburzefi w ekosystemach leinych
Ekologia zaburzen, kt6ra od okolo 30 lat stanowi bardzo dynamicznie rozwijaj4cy sig
kierunek badari, stala sig takle najwaZniejszym polem zainteresowari badawczych
Kandydatki. Badania z tego zakresu dotyczyly zarowrro zaburzeh wielkopowierzchniowych
jak i zaburzeh maloskalowych - na przyYJad niewielkich luk powstaj4cych w wyniku
wypadania z drzewostanu pojedynczych drzew.

a) Zaburzenia wielkopowierzchniowe. Badania wielkopowierzchniowych zaburzei w
zbiorowiskach leSnych s4 w Polsce wci42 stosunkowo nieliczne i dotyczq niewielu typ6w
ekosystem6w. Te, kt6re prowadzono z punktu widzenia gospodarki leSnej, koncentrowaly sig
dotychczas, na co zwraca uwagg Kandydatka, wylqcznie na problemie: jak przywrdcit lasy na
zniszczonym przez klgskg obszarze? I dodaje takie podejicie oparte jest na silnie
zakorzenionym przekonaniu, 2e spontaniczny powr6t lasu na dany teren musialby trwat plzez
dziesigciolecia lub stulecia. Tej tezie przeczq moje badania ekosystemdw leinych, h6re ulegly
r 6znym zaburzeni om (81 .2; Bl .3 ; 83 .4; 83. 5 ; 83 7).
.

Podstaw4 powyZszego stwierdzenia, poza szerok4 juz dzis gamq publikacji, s4
- co tu
szczeg6lnie istotne - wyniki wlasnych badah Kandydatki. Pochodz4 one z prac, w kt6rych
zajmowala sig najbardziej typowymi formami zaburzen wielkopowierzchniowych, takich jak
powodzie, wiatrolomy i wiatrowaly, czy polary. Katastrofalna w skutkach pow6d1 z roku
1997 stworzyla doskonaly poligon badawczy, kt6ry stal sig podstaw4 prac prowadzonych
Iatach 1998-1999 nad stanem Srodowiska lesnego w dolinie Srodkowej Odry. Pierwszym z
badanych zagadnien byl wplyw powodzi na zywotno66 korzeni drobnych sosny (A5.1).
Kolejne (prace prowadzone w latach 2000-2004) dotyczylo drzewostan6w dgbowych, kt6re
ulegly zalaniu. Celem tych badari bylo okreSlenie wplywu trzech podstawowych czynnik6w
ekologicznych: wody, Swiatla oraz parametr6w glebowych na witalnoSi, wzrost i rozw6j
naturalnego odnowienia dgbu w drzewostanach o zroLnicowanym stopniu tego odnowienia
(A1.25). Przedmiotem badan bylo takle zr6Znicowanie warunk6w Swietlnych i
wilgotnoSciowych w drzewostanach dgbowych o r62nym zwarciu (B1.28). Wyniki tych badari
staly siE jedn4 z podstaw rozprawy habilitacyjnej.
Kolejny typ zaburzeri badanych przez Kandydatkg to pozary. Doskonaly poligon badawczy
stworzyl dla tego typu badari wielkopowierzchniowy pozar, do kt6rego doszlo w dniu 26
sierpnia 1992 roku w kompleksie leSnym nadlesnictw: Rudy Raciborskie, Rudziniec i
Kgdzierzyn-Ko2le. Wyniki badari prowadzonych na terenie Rud Raciborskich wykazaly, Ze
po?ary s4 jednym z najwuhniejszych czynnik6w odnawiania i sil napgdolvych rozwoju wielu
zbiorowisk leSnych, szczeg6lnie tych, kt6rych drzewostan budowany jest gl6wnie ptzez
sosng. Stwierdzono, ze w wielu wydzieleniach, w kt6rych posadzono napolarzyskach sosng,
pojawily sig samosiewy tego gatunku. Gdyby nie konieczny poipiech, wynikajqcy z zapisdw w
Zasadach Hodowli Lasu - stwierdza Kandydatka - powierzchnia odnowieri naturalnych
moglaby byt wiglrsza. Stwierdzono, 2e badane drzewostany wyr62nialy sig takhe du|ym
zr6lnicowaniem gatunkowym i, cho6 na wszystkich praktycznie powierzchniach dominant4
na wczesnych etapach sukcesji byNa brzoza brodawkowata, to jednak po uptrywie 10 lat
dominuj4cym gatunkiem w odnowieniach okazala sig sosna (A1.29). Kontynuowane nadal
przez Kandydatkg badania nad regeneracj4 lasu na po?arzyskach w Nadlesnictwie
,,Myszyniec" potwierdzajE tezg, ze regeneracja lasu, nawet na bardzo ubogich siedliskach
borowych, nastgpuje tuz po poLarze,
Kolejnym zaburzeniem wielkoskalowym, kt6re stalo sig przedmiotem badari, byl obszar
wiatrolom6w i wiatrowal6w powstalych po huraganie, jaki przeszedN w 2002 roku nad
p6lnocno-wschodni4 Polsk4. Od roku 2005 prowadzone s4 por6wnawcze badania wzrostu i
rozwoju odnowienia naturalnego i sztucznego w zniszczonych w6wczas drzewostanach na
terenie NadleSnictwa Pisz. Wyniki tych badari s4 przedmiotem publikacji, kt6ra byla jednym z
element6w osi4gnigcia habilitacyjnego (A1 .22). Odrgbnym problemem badawczym bylo
pytanie o wplyw wielkoSci zaburzenia na liczebnoSd odnowienia (B1.10), jego strukturg
przestrzenrt4 (Bl .14) oraz SmiertelnoSi drzew po zaburzeniu, kt6ra - jak sig okazaho - jest
wyraLnre zr6hnicowana i zalety w wigkszym stopniu od gatunku drzewa niZ od siedliska
(B1.19). Odrgbny cykl prac dotyczyl czynnik6w odpowiedzialnych za odnowienie naturalne
w obszarze Lasu Ochronnego Szast (B3.12;83.I0; 83.15).
Jednym z najwahniejszych typ6w zaburzen s4 szkody powodowane ptzez zwierzyng plow4 w
uprawach leSnych. Ciekawe w tym wzglEdzie s4 wyniki badari Kandydatki, wskazuj4ce, ze
dgby, niezaleznie od sposobu za\oheniauprawy, sqtzgryzaneprzezjeleniowate jedynie przez
pierwsze cztery lata (B1 .22;83,9).
b) Zaburzenia muloskalowe. Dotyczq one gl6wnie badan odnosz4cych sig do dynamiki
luk powstaj4cych w wyniku wypadania pojedynczego drzewa lub niewielkiej ich grupy. Prace
ztego zakresu dotyczyly dynamiki luk i ich roli w ekosystemach leSnych (A1.18; 41.20;
B1.3). Znaczqca czgS6 wynik6w tych prac przedstawiona byla w ramach osi4gnigcia

stanowi4cego podstawg rczprary habilitacyjnej. Najwazniejsze wyniki tych prac, to
stwierdzenie, 2e: powstawanie luk inicjuje i przyspiesza naturalne procesy odnowieniowe
(A1.18), wplywa na r6ZnorodnoSd gatunkow4 drzewostan6w (A1 .20; AL24; A1.26; A1.27), a
gatunki wypelniajqce luki ksztahujq przyszle pokolenie drzew, stwarzajqc odmienne od
dotychczasowych warunki mikroklimatyczne (A1.21). Stwierdzono takae, ze luki mog4
odgrywa6 istotn4 rolE w procesie przebudowy drzewostan6w i takze te, kt6re powstaj4 w
wyniku prac pielggnacyjnych, naSladuj4 procesy naturalne zachodz4ce w ekosystemach
leSnych (A1.19), oraz 2e wielkoSd luk moze, cho6 nie musi, wplywa6 na liczebnoS6
odnowienia naturalnego (A1 .23).
Podobnie do naturalnych, mog4 oddziaNywa(, na ekosystemy le6ne zaburzenia o charakterze
antropogenicznym. Pokazaly to naturalne odnowienia dgbu w drzewostanie dgbowososnowym na terenie Nadle5nictwa Garwolin, w kt6rym stwierdzono, 2e wielkoSc luki
wplywala na liczebnoS6 nalotu i podrostu dgbowego, a liczebnoSi odnowienia dgbowego w
lukach zaleZa\a od liczby drzew tego gatunku otaczajqcych lukg, oraz 2e wielkoSd powstaj4cej
na tej drodze populacji dgbu bytra wystarczajqca do przebudowy drzewostan6w sosnowych w
drzewostany liSciaste (A1. 1 9).
Waznym uzupelnieniem tych osi4gnig6 okazaNy sig prace Kandydatki prowadzone wsp6lnie z
doktorantami na obszarzeKarpat Zachodnich i G6r Swigtokrzyskich (B1.20, B1.21).

Zoochoria a odnowienie naturalne dgbu
W temacie tym poszukiwano dr6g zwigkszenia udzialu odnowieri naturalnych dgbu w
naszych lasach (81.2; B6.1; B5.3; 84.1). Jedn4 z badarrych kwestii byNa molliwoSi
wykorzystania odnowief naturalnych dgbu do przebudoorry drzewostan6w sosnowych w
p6lnocno-wschodniej Polsce (B3.1 1; B3 ,14; 83.17); intt4 byto synzoochoryczrle
rozprzeslrzenianie owoc6w dgbu w kontek6cie tworzenia warunk6w jego odnowienia na
miejscach wt6rnych monokultur sosnowych (81.15). Wykazano, 2e promocja dgbu
wl<raczaj4cego na drodze sukcesji pod okap drzewostan6w sosnowych prowadzi do powstania
drzewo stan 6w o zr6?nicowanei strukturze (84. 3 ).

Ochronq gatunkowa drzew i zwigkszanie rdtnorodnoflci biologicznej
W zakresie tej problematyki mieszczq sig badania Kandydatkr dotycz4ce chronionego w
Polsce cisa, prowadzone w ramach krajowej strategii ochrony tego gatunku (realizowane w
latach 1999-2000). Opracowane zostaly w ramach tego projektu (wsp6lnie z dr Dorot4 Farfatr)
zagadnienia ekologii cisa ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem problematyki dotyczqcej jego
wymagari siedliskowych (Swietlnych i klimatycznych) oruz warunk6w umozliwiaj4cych
naturalne odnowienia cisa (A1.15). Odrgbne badania poSwigcono: strukturze drzewostan6w
cisowych i wplywowi r62nych czynnik6w na odnowienie naturalne tego gatunku (B1,7;

81.23; 85.2; B5.4) oraz strukturze

i

kondycji zdrowotnej cis6w (81.12),

a

takle

rozmieszczeniu populacji tego gatunku w rezerwacie ,,Cisy nad Liswart4" (B1.13).
Wplyw zmian klimatu na lasy i gatunki lasotwdrcze
W ramach tej tematyki Kandydatka prowadziNabadania dotyczqce zmienno3ci i odnawiania
siE buka zwyczajnego na granicy jego naturalnego wystgpowania w Polsce, w relacji do
spodziewanych zmian klimatycznych. Wyniki badari pokazaly, ze buk doskonale roSnie i
odnawia sig na granicy zasiggu (B1.1; B5.1;B'4,2',83.2). W ramach tematu ,,Weryfikacja
zasiggu glfwnych gatunkdw lasotwfrczych" opracowany zostil. finalny zasigg jodiy (B3.6;
B3.8) wynikaj4cy z poznania potencjalnego zasiggu klimatycznego tego gatunku (B1.16;
B5.O.

Wa2ne sq takhe wyniki badan dotyczqcych wplywu przewidywanych zmian klimatu na lasy
europejskie, opartych na danych z lokalnych stacji monitoringowych (B1.9; B3.1). Na
poSredni zwiqzek ze zmianami klimatycznymi wskazuje takze zamreraniejesionu wynioslego
w Polsce i szerzej w calej Europie (B1.4). Szukaniem antidotum na tg sytuacjg byly badania
Kandydatki dotyczqce strategii hodowli jesionu wynioslego w odpowiedzi na jego zamieranie
spowodow ane przez Hymeno s cyp hus fr axinezs (B 1 . 1 8).

Recenzie wydawnicze i na stopiefl udzial w pracach redakcvinych

Na uwagg zasluguje .56 recenzji artykul6w wykonanych przez Kandydatkg dla czasopism z
tzw. Listy Filadelfrjskiej oraz kolejnych 57 dla czasopism spoza tej listy - wszystkie one
SwiadczE o zaufaniu do Jej kompetencji w Srodowisku naukowym. Wykonala ona ponadto
recenzje 5 prac doktorskich oraz 5 recenzji w postgpowaniach habilitacyjnych.
Od 2001 roku Pani dr hab. Dorota Dobrowolska uczestniczyla w pracach Komitetu
Redakcyjnego Prac Instytutu Badawczego Leinictwa, a nastgpnre Leinych Prac Badawczych.
W latach 2010-2017 pelnila funkcjg redaktor naczelnej Leinych Prac Badawczych; od roku
2016 jest czlonkiem komitetu redakcyjnego Baltic Forestry, a od 2018 roku czlonkiem
komitetu redakcyjnego Forestry, tytulu publikowanego przez Oxford University Press.

Dzialal no6d dvdaktvczna i upowszechnianie wiedzv

W 20t7 roku dr hab. Dorota Dobrowolska opiekowala sig stypendyst4 z Nepalu (dr Ravi
Mohan Tiwari), kt6ry przez 3 miesi4ce prowadzil badania struktury drzewostan6w jodlowych
w Lasach Janowskich. Ma na swym koncie dwoje wypromowanych doktor6w i aktualnie jest
promotorem kolejnego, otwartego w 2014 roku przewodu. Waznym elementem dziaLalnoici
dydaktycznej i popularyzatorskiej jest udzial Kandydatki w prowadzeniu wyklad6w i zajg(,
praktycznych na seminariach, festiwalu nauki, studiach podyplomorvych czy wywiady dla
medi6w.

Wvr6inienia i nagrodv
Zasw4 dzialalnoSi dr hab. Dorota DobrowolskabyNawielokrotnienagradzanai odznaczana,
m.in. Br4zowymKrzyhem Zaslugi i Srebm4 OdznakqHonorow4 Polskiego Towarzystwa
LeSnego 2009. Dziewigciokrotnie otrzymywala za swoje prace nagrodg-Dyrektora Instytutu
Badawczego Lesnictwa. OtrzymaNatakle nagrodg zespolow4 Ministra Srodowiska za
szczeg6lne osi4gnigcia naukowo-badawcze zapracE pt. ,,Restytucja jodly pospolitej w
Karkonoskim Parku Narodowym" (2009\.

Ocena kor{cowa

Je5li uwzglEdnii fakt, 2e Kandydatka nie byla obci4zona dydaktyk4, to dorobek naukowy
naIeZy vznac za Sredni. Takle iloSciowo-jako6ciowe parametry osiEgnig6 naukowych nie s4
wyr62ntajqce, ale mieszcz4 sig w zakresie uznawanym za wystarczaj4ce dla staraj4cych sig o
tytul i spelniaj4ce w tym wzglgdzie wymogi ustawowe. R6wnoczesnie podkreSlid nalezy
wartoSi dorobku Kandydatki z punktu widzenia promocji poz4danych kierunk6w zmian w
gospodarce leSnej i ochronie bior6ZnorodnoSci. Brak dydaktyki rekompensuje w pewnym
stopniu fakt wypromowania dw6jki doktor6w i promotorstwo kolejnego przewodu.
Stosunkowo slaby jest udzial w samodzielnym zdobywaniu pienigdzy na badania i kierowaniu

wigkszymi projektami badawczymi, ale ten aspekt uznat mohna za dragorzgdny. Biorqc
zatem pod uwagg wszystkie istotne w tym wzglgdzie kryteria, niezaleznie od'zgioszonych
uwag i zastrzelef uwazam,2e pani dr hab. inZ. Dorota Dobrowolska spelnia-ustawowe
kryteria stawiane osobom staraj4cym sig o tytul profesora.

