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Opinia w sprawie nadania Pani Dr Malgorzacie Falenckiej-Jabloriskiej stopnia doktora
habilitowanego nauk le5nYch

1. Gl6wne nurty badawcze Habilitantki
Pani Dr MalgorzataFalencka-Jabioriska ukoriczyla studia na Wydziale Biologii

Uniwersytetu Warszawskiego. W 1983 r. Habilitantka na Wydziale Biologii UW obronila
praca doktorsk4,,Struktura

i dynamika populacji Impatiens noli-tangere L. w rolnych

warunkach ekologicznych". Praca dotyczylazjawiska kleistogamii i chasmogamii oraz tch
znaczeniu dlaprzetrwania tego gatunku. W pracy przedstawiony zostal model ksztaltowania
liczebnoSci populacji w r6znych ekosystemach leSnych zuwzglgdnieniem mechanizm6w
decyduj4cych o sukcesie lub potalce procesu reprodukcji'

Od l.I2.lg85 r. Habilitantka pracuje w Zaldadzie Ekologii i Ochrony Srodowiska
(obecnie ZalQadEkologii Lasu) Instytutu Badawczego Lesnictwa w Sgkocinie. Jednym z
gl6wnych kierunk6w badawczych Pani Dr Falenckiej-Jabtrofskiej byla szeroko rozutniana
otaz
ochrona przyrody. W ramach tego kierunku Habilitantkazajmowala sig m.in' stanem
opracowaniem ekologicznychpodstaw regeneracji zdegradowanych siedlisk leSnych.
lJczestniczy!,ateLw realizacji kilku temat6w badawczych poSwigconych statusowi las6w

ochronnych orazichznaczeniudla gospodarki le6nej i ochrony przyrody' Jednym zcelow
wspomnianych badaf byNy zasady wsp6lpracy migdzynarodowej w tej dziedzime'
SciSle zwiqzany z ochron4 przyrody byl inny obszar badawczy Pani Dr Falenckiej-

Jabtofskiej

-

bior6znorodnos6, azwl,aszcza kryteria i indykatory oceny jej stanu w

ekosystemach lesnych . Znaczna

czES(,

aktywnoSci naukowej Habilitantkr przypadNa na okres,

w kt6rym jednym zwu2mejszych problem6w rozwoju gospodarczego bylo oddziatywanie
jednym z
produkcji przemyslowej na Srodowisko naturalne. Problematykata staNa sig
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zasadniczych przedmiot6w

jej

z

zainteresowaf badawczych. Jedno

pierwszych zagadniefr

jakim siq w zwi4zku z Wm zajEta byNa r62norodnoS6 biologiczna jako wskaznik adaptacji
ramach tych
ekosystem6w leSnych do zmian spowodowanych procesami gospodarczymi. W
badari oceniala poziom r6znorodnoSci biologicznej w gradiencie skazenia Srodowiska (strefy

niskich, Srednich

i

silnych skazefr)

z

uwzglgdnieniem typu siedliskowego lasu zar6wno w

lasach gospodarczych, jak r6wniez tych

o

r62nym statusie ochrony.

Z

czasem, kiedy

problematyka wplywu skazefr na Srodowisko stala sig mniej istotna, Habilitantka nadal

interesowala

sig

zagadnieniami bior6znorodnoSci, ptzyglqdajqc

sig im od

strony

jako
zr6wnowaZonego rozwoju. ProwadziNa m.in. badania nad r6znorodnoSci4 biologiczn4
wskaZnikiem proces6w

i

zmianekosystem6w le6nych w zr6wnowalonym zagospodarowaniu

1as6w.

2.

Ocena osi4gnigcia naukowego

Przedstawiona j ako o si4gni gcie naukowe zo staNa mono grafia

Falencka-Jablor[ska

M. 2013 (red.) Zmiany

oddziatywania Elektrowni ,,Kozienice"

-

:

ekosystem6w leSnych

w

zasiggu

synteza 40-letnich badaf interdyscyplinarnych.

Prace Insfytutu Badawczego LeSnictwa. Rozprawy i monogrtfte20r 304 ss'
Jej ocena z kilku powod6w nie jest zadaniem latwym. Po pierwsze, zal4czona
badania
monografia stanowi ,,syntezg 40-letnich badari interdyscyplinarnych". Wspomniane

jak: roSlinnoS6
obejmuj4 wplyw zanieczyszczen na tak r62ne elementy Srodowiska leSnego
zbiorowisk leSnych, odnowienie naturalne dtzew, charakterystyka dendromettyczna
rozkladu materii
drzewostan6w, porosty, zrohnicowanie gleb, rozto cze iako wskaZniki tempa
szkodniki wt6rne drzewostan6w sosnowych, chrzqszcze saproksyliczne'

organicznej,

leSnych,
zroLnicowanie gatunkowe nietopefzy, zagrozenie fitopatologiczne ekosystem6w
te' bior4c pod
zmiany krajobrazu lesnego (z wykorzystaniem zdjgi lotniczych). Badania
uwagg ich rozlegLoSf tematy cznq, stanowi4 najprawdopodobniej dorobek du2ego zespolu

naukowego. Autorka

w

dokumentacji

do wniosku

habilitacyjnego stwierdza, m.in':

(24 dokumentacje IBl, kt6rych bylam gl6wnym
,,Dysponujqc wynikami kompleksowych badari
zmian irodowiska
autorem) oraz licznymi materialami archiwalnymi opracowatam studium

leinego

w

czterdziestoleciu funkcionowania

i

rozwoju Elektrowni ,,Kozienice"'

Sama

pracy zespolowej'
Habilitantk aprzyznaje wigc, Ze zawarte w monografii materialy s4 efektem
IBL,
Autorka powoluje sig w niej na kilkanaScie dokumentacji zrealizowanych w
co
poSwigconych oddzialywaniu ,,Kozienic" na Srodowisko leSne, kt6rych wsp6lautorami iest
literatury jest
szesnaScie r6znych os6b (co najmniej, bowiem c2936 z nich w spisie

najmniej

zacylowana ,,i in."). Tymczasem w tresci monografii autorstwo poszczeg6lnych rozdziai6w
nie zostalo przypisane odrgbnym autorom. Wydaje sig, ze Habilitantka powinna byia nie tylko

wymieni6 wszystkich wsp6lautorow poszczeg6lnych rozdzialow, ale precyzyjnie okreSlid
procentowo wklad tw6rczy kazdego z nich w powstanie opracowania. Wyniki badafr zosta\y

w monografii przedstawione m.in. w formie 63 tabel i 72 rycin. Poniewaz rycinom i tabelom

r6wniez nie przypisano autorstwa, nie do kofca wiadomo kto jest wlaScicielem
prezentowanych danych. W mySl przepis6w, do postgpowania habilitacyjnego moze by6
dopuszczona osoba, kt6ra posiada ,,osi4gnigcia naukowe lub artystyczne ( ')
w rozw6j okreslonej dyscypliny naukowej"' Na obecnym
jednak ocenid jaki jest I na czym polega wklad Habilitantki w powstanie

stanowi4ce znaczny wklad autora
etapie nie spos6b

ocenianego osi4gnigcia naukowego.

innych badaczy

i

W moim przekonaniu, zebranie opracowan

autorstwa

opisanie ich w syntetycznej formie nie stanowi znacznego wkladu autora

owej syntezy w rozwoi okreSlonej dyscypliny naukowej.
Jak wspomniano, problem6w

z

ocen1 osi4gnigcia naukowego Pani Doktor jest kilka.

Kolejnego dostarczaj1 wyniki analiz zawarte

w

monografii. Sklada sig ona

z

szercgu

rozdziil.6w poSwigconych reakcji poszczeg6lnych element6w Srodowiska na oddzialywanie

Elektrowni. W sklad kazdego z rozdzialow wchodzq Metody i Material, Wyniki
Przedstawione

i

Wnioski.

wyniki maj4 charakter wyl4cznie opisowy - nie zastosowano w calym

opracowaniu ani jednego testu statystycznego wskazuj4cego na istotnoS6 obserwowanych

w pracy naukowej, chyba

2e

jest to praca przegl4dowa (synteza), ale w takim razie ponownie prowadzi to

do

ro1niclzaleznoSci. Taki spos6b podejScia jest nie do przyjgcia

przedstawionych powyaej w4tpliwoSci zwiqzanych z autorstwem poszczegolnychrozdzial6w.

Ponadto, podstaw4 placy przegl4dowej

nie powinny by6 w

ptzewaZaj4cej mietze

dokumenta cje z realizacjibadai, a wigc hrodNanie recenzowane i de facto nie publikowane' Z

kolei, interpretacja wynik6w bez analiz statystycznych opiera sig o przekonanie autora,

co

sprawia, 2e jestw ogromnej mierze subiektywna.

Kolejnym istotnym problemem ocenianego osi4gnigcia jest dysproporcja w objqtoSci
wynik6w oraz dyskusji. Prezentacja wynik6w zaczyna sig na str. 53, akofrczy na str' 271. W
opisie wynik6w dotyczqcych reakcji kazdego badanych element6w Srodowiska leSnego na
oddziaNywanie elektrowni, czg(:6 miejsca poSwigcono na Metody i material oraz Wnioski. Z
uwagi na ograniczon4 objgtoS6 tych podrozdziaN6w, mozna Smialo przyjqc,2e co naimniej 80

% tej czg(ici czyli ok.

170 stron stanowi opis wynik6w (wraz

Tymczasem rozdzial Dyskusja
czego 4,5 str. stanowi4 zdjgcia

i

z

tycinami

i

tabelami).

wnioski koricowe zajmuje zaledwie 10,5 str' (272-283), z

- czylt na formaln4

dyskusjg pozostaje 6 stron. Pierwsze dwie

dotyczq og6lnych uwag na temat bior6znorodnoSci Srodowiska leSnego (bez wytaLnego
zwi4zku

z prezentowanymi wynikami). Dwie strony poSwigcono opisowi stwierdzenia

w

trakcie prac terenolvych jednego osobnika modliszki oraz biologii tego gatunku. Stwierdzii

wigc mozna, Le pracajest praktycznie pozbawiona dyskusji wynik6w. W efekcie, trudno
przedstawion4 do oceny monografig uznat za oplacowanie SciSle naukowe.

Z przykrolciq zatem

muszg stwierdzi6, ze osi4gnigcie naukowe Pani Dr Falenckiej-

Jablofskiej nie spelnia wymogu formalnego, a wigc znaczqcego wkladu w rozw6j nauki.
Ponadto, nie doS6, ze istnieje powazny problem z ustaleniem faktycznego wkladu Habilitantki
w jego powstanie, naukowy charakter owego opracowanie budzi powazne w4tpliwoSci.

3.

Ocena pozostalego dorobku naukowego

Nie mniej problematyczne jest ocena pozostalego dorobku naukowego Habilitantki.
Je5li chodzi o opracowania naukowe, Pani Doktor wymienia pigi monogtafl oraz 49 ,,prac
oryginalnych w czasopismach naukowych". W przypadku monografii naukowej, jednym z
wymog6w jest aby byla ona recenzowana. Nie jestem jednak pewien czy poza pozycjat m 5
(Falencka- Jabloriska M. 2015 (red.) Wplyw immisji przemyslowych
zmrany komponent6w Srodowiska-synteza
przemyslowym. Prace

IBL.

Rozprawy

40-

letnich badan

i monografie m.21,154

na

strukturq las6w i

w G6rnoSl4skim

Okrqgu

ss.), pozostale spelniaj4 ten

!vym6g. Habilitantka wspomina co prawd a, 2e pozycja nr 3 zostala zreceruzowana przez Pana
prof. Andrzeja Grzywacza, jednak wnioskuj4c po jej ty'tule (Drzewa wokol nas czyli
tajemnice, kt6re wart o pozna6.. .), trudno uznat jq za opracowanie naukowe'
Jeszcze

wigkszy problem pojawil sig w zwi4zku z ocen4 grupy opracowaf nazwanych

przez HabilitantkQ ,,pracami oryginalnymi

w

nichstanowimateriaNypokonferencyjne(m.in.

czasopismach naukowych". Blisko polowa z

poz.:4,7,8,10,14,t6,I7,20,21,22,23,24,

42), w wigkszoSci niepoddane procesowi recenzji, a wigc o

26,27,28,34,35, 36, 37,38, 40,

trudnej do weryfrkacji jakoSci naukowej. Pozostale pozycje to czqsciowo rozdzialy w
monografiach i artykuly w czasopismach. Nie wszystkie jednak maj4 charakter naukowy -

np. poz. 44, 46, 47 dotycz4 czasopisma Nowa Energia bqd4cego dwumiesigcznikiem
naukowo-technicznym

z branhy

energetycznej. Najwyzej punktowany artykul wymieniony

przezHabilitantkg (1a pkt.) zostil. opublikowany w Folia Forestalia. Wedlug Bazy Web of
dwa
Science (Core Collection), prace Pani Dr Falenckiej-Jablofskiej zostaty zacTtowane

nzy, a jej indeks Hirscha wynosi

1 (stan

Doktor nie zostal opublikowany

w

na2I.12.20I6). Zaden z artyktil'ow naukowych Pani

czasopiSmie indeksowanym przez JCR

z

ustalonym

wsp6lczynnikiem ,,Impact Factor". W zwiqzku z povryZszym dorobek naukowy Habilitantki
niestety trudno uznat za odpowiadaj4cy wsp6lczeSnie stawianym wymogom w tym zakresie.

4.

Inne waZne aktywnoSci naukowe

Pani Dr Falencka Jabloriska braNa udziaL

w

szeregu projekt6w naukowych. Wedlug

informacji zawartych w dokumentacji do wniosku w latach 1990-2016 byla gl6wn4 autorkE
32 dokumentacji naukowych i wsp6lautork4 innych szesnastu (zestawienia wspomnianych
dokumentacji do wniosku nie zaLqczono). Habilitantka deklaruje teL udzial w 34
konferencjach naukowych (25 w formie wyst4pienia r 9 w formie posteru, w tym kilku
zagranicznych). Pani Doktor jest tez Autork4 szeregu ekspertyz dla podmiot6w zewngtrznych
(m.in. nadleSnictw, samorz4d6w, s4d6w)

5.

Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego

W tym zakresie dorobek Habilitantki jest znaczqcy. Byla m.in. promotorem 39 prac
licencjackich w Wyzszej Szkole Gastronomii, Hotelarstwa i Turystyki w Warszawie oraz
pracy magisterskiej na Wydziale LeSnym SGGW. PrzeprowadziNa Nqcznie 300 godzin

w Wyzszej Szkole Gastronomii, Hotelarstwa i Turystyki, Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wy2szel Szkole
Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie). Wrazenie robi iloSi artykul6w
wyklad6w (m.in.

popularno-naukowych autorstwa Habilitantki, kt6rych jest ponad 90. Opr6cz tego poklosiem
wieloletniego
100 r6znych

6.

jej zaangazowania w

organizacjE Olimpiady Ekologicznej jest publikacja blisko

pozycji (w tym 16 ksiEzek) zwiqzanych z tq problematyk1.

Wniosek kofcowy

Podsumowuj 4c, zar6wno caloksztalt dorobku naukowego

jak

i

przedlohone do oceny

osi4gnigcie naukowe Habilitantki posiadaj4 znaczne, opisane powyhej mankamenty. W
zwiqzku z tym, nie spelniajQ one wymagafr stawianych przez Ustawg z dnra 14 marca 2003

roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki,

a

takze Rozporuqdzenie MinistraNauki i SzkolnictwaWylszego z dnia 1 wrzeSnia 2011 roku w

sprawie kryteri6w oceny osi4gnig6 osoby ubiegaj4cej sig
habilitowanego.

W

zwiqzku

z

o

nadanie stopnia doktora

tym jestem zmuszony negatywnie zaopiniowad wniosek

nadanie Pani Dr Falenckiej-Jabloriskiej stopnia doktora habilitowanego nauk leSnych.

o

