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Opinia
na temat osi4gnigcia naukowego, pozostalego dorobku naukowego
or az dzia\alno 5 ci o rganizacyj n ej i do ro b ku dydakty czne go
w postgpowaniu habilitacyj nym dr Malgorzaty Falenckiej -Jabloriskiej

Niniejsza opinia zostaNa wykonana zgodnie z zapisami ustawy z dnia 74 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z poLn. zm) oraz zgodnie z kryteriami zawartymi w Rozporz4dze'
niu Ministra Nauki i SzkolnictwaWyaszego z dnia 1 wrzesnia 20ll r. w sprawie kryteri6w
oceny osi4gnig6 osoby ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U.
z 2071 r. Ni 196, poz. 1165). Opinia zoslala przygotowana na podstawie material6w dostarczonych przez sekretarz komisji habilitacyjnej, dr hab. IwonE SIcrzecz. Materialy, kt6re
otrzymaNem zawieraNy: (1) wniosek o przeprowadzenie postgpowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biolo grcznychw zakresie biologii, (2) odpis dyplomu doktorskiego, (3) dokumentacjg do wniosku o naianie stopnia doktora habilitowanego nauk lesnych, w kt6rej zamreszZyciorys naukowy, przeditawiono zainteresowania naukowe, dzialalnoS6 organizacyjnq
"rono
i wyr6znienia; dokumentacja zawiera takLe
i innych opracowari oraz efekty pozostalej
cznej i popularyzatorskiej, (4) monografig
przedstawion4 jako osi4gnigcie naukowe, (5) wykaz publikacji wsp6lautorskich ze wskazaniem wlasnego udzialu w ich przygotowaniu.
Ocena osi4gnigcia naukowego

jest monogtafrczne opraOsi4gnigciem naukowym dr Malgorzaty Falenckiej-Jablofskiej
Elehrowni
cowanie-zatyulowane: Zmiany ekoiystemfw leinych w zasiggu oddziatywania
ZostaNo ono opublikowane
,,Kozienice" - synteza 40-letnich badari interdyscyplinarnych.
'w
Badawczego LeSnic2013 roku jako 20 tomserii ,,Rozprawy i Monografie" Prac Instytutu
realizowanych przez
twa. Na 304 stronach tego wydawnictwa zamieszczono wyniki badari
elektrowni
s4siedztwie
40 lat(od 1973 do 20t{y na stalych powierzchniach badawczych w
zentuiqcych r52ne dyscypliny nauk biologiczektrowni uruchomionej w 1975 roku naotaczaProwadzono
. W ci4gu te
azotu, analiszczeg6lnoSc
ch
Pierwiastorazbadan6
z
wlaSciwoSciapowiqzaniu
w
pospolitego
ka
fitoienoz lesnych, w tym ich skladu gatunkotan6w i zmianich struktury' Badaniami objqto
gatunku - pustulki pqcherzykowej'
5o wybranego
Zwietzqt. obserwowano zmiany fauny roztoczy
poswigcon s
zasiedlanie sosen przez szkodniki wt6tne oraz
chrzqszczy s
zagrog gu zainteresowania znalaz\o sig r6wniez
e gatunkowe
struktury krajobrazu leSnego'
zenie fitopatologiczne ekosystem6w leSnych oraz zmiany

Tak ogromna r6znorodnoS6 problem6w badawczychznalazla sig w opracowaniu, kt6rego
jedynym autorem jest Kandydatka do stopnia doktora habilitowanego. W tym miejscu pojawia sig podstawowy problem w ocenie przedstawionego osi4gnigcia naukowego.
Ot6Z w mySl ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym z 14 marca 2003 roku
osi4gnigcie naukowe ,,powinno stanowi6 znaczny wklad autora w rozw6j okreSlonej dyscypliny naukowej". Moze to byd r6wnie2 czEfic pracy zbiorowej, przy czym w takim przypadku
nale|y wskazad zagadnienie, kt6re jest indywidualnym wkladem osoby ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Tymczasem mam spore w4tpliwoSci, aby uzna6,
Le zgodnie ze stron4 tytulow4 przedstawione osi4gnigcie jest v,ry\qcznym dzielem dr Malgorzaty Falenckiej-Jabloriskiej. Analiza tresci poszczeg6lnych rozdziaN6w przekonuje mnie, 2e
dr Falencka-Jabloriska przygotowuj4c swoje opracowanie, skorzysta\a z wynik6w badari wielu os6b, kt6re od lat 70. ubieglego wieku prowadzily badania na stalych powierzchniach zlokalizowanych w s4siedztwie elektrowni. Ich wyniki zostaNy zawarte w niepublikowanych
sprawozdaniach i publikacjach, kt6re co prawda s4 cytowane w wielu miejscach, lecz w spos6b, kt6ry czyniwrazenie, 2e autorkqkolejnych rczdziaN6wjest dr Falencka-Jabloriska.
Podajg kilka przyktrad6w rozdZwigku migdzy tresci4 poszczeg6lnych tozdzial6w, a przypisywatrin ich autorstwa sobie przez dr Falenck4-Jabloriskq. Za autota tozdziaNu o porostach
is. 136-164) naleLaNoby raczq uznat K. Kolanko, kt6ry przygotowal dwa sprawozdania
zbadafw Puszczy Kozienickiej zamieszczone w spisie piSmiennictwa. Z tekstu mo|nawnioskowai, ze dokonal on por6wnania stanu bioty porost6w w latach 70. ubieglego wieku i po
roku 2000, oraz przeprowadziN badania nad aktywnoSci4 zyciow4 glonu w plechach pustulki
jednak dlugie
pgcherzykowatej. Opiacowania tego autora s4 cytowane w kilku miejscach,
nug*.nty rozdLia\u pozbawione s4 takich odwolari t mohna odnies6 wrazenie, 2e ghownq
autork4 badaft nad porostami jest dr Falencka-Jabtroriska'

Ten sam problem, jak w przypadku porost6w, pojawia sig w rozdziale poSwigconym roztoczom 1s. tit-tOZ). Autorern badari tu przedstawionych jest raczej M' Skorupski, kt6rego
piSmiennictrzy niepublikowane opracowania s4 cytowane w tekScie r zamieszczone w spisie
wystgtwa. Zast<at<u.;e w tym ro zdziale szczeg6\owoSd danych o rozmieszczeniu i warunkach
niewiele
maj?
kt6re
roztoczy w Polsce i poza ni4,
powania p
rezultacie w spisie piSmiennictwa znalazlo sig az
wsp6lnego
2/5 wszystkich prac zestawionych na kofrcu monogra96-pozycji
fii. Z tresci rozdz\alunie mozna sig zoriento*ul, dlu""ego ztak4 wyj4tkow4 szczeg6lowoSci4
scharakteryzowano tg grupq zwierz4t.
Autorstwo nastgpnego rozdzia\u o szkodnikach wt6rnych drzewostan6w sosnowych
ok-Kurowskiej' Jest ona autork4 niepublikowas4 w kilku miejscach cytowane' R6wniez naem nie s4 autorstwa Kandydatki,Iecz powstaly
opracowaf innych autor6w: J. Gutowskiego o
. Rachwald a na tematnietoperzy (s' 233 -239),
M. Maleckiej i Z. Sieroty dotyczqcego zagr
Kunza o wzorcu przeslrzewtym kompleks6w
dzial6w w4tpliwoSci dolycz4ce ich autorstwa
le opracowaf cytowanych w tekScie nie zos
nie wiadomo, czego dotycz4. Takich ptzyp
50. Swiadczy to o braku dbaloSci o stronq edytorsk4
feracie stwierdzila tymczasem, ze posiadala r"yniki
snlctwa'
hw
kt6rych zapewne nie byla gl6wnym aua lic
i s4 zamie szczone nie tylko wyniki Jej
zgo

badah, ale r6wniez innych os6b. JeSli tak istotnie bylo, to przypisanie sobie autorstwa calej
mono grafii j est nieuprawnione.
kontekScie przedstawionych uwag dotyczqcych autorstwa caN.ej monografii i sporej
liczby rozdziaN6w) zwraca uwagg informacja zamieszczona w wykazie osi4gnig6 w pracy naukowo-badawczej na stronach 18,22 i 46. Wedlug niej dr Falencka-Jablofska jest redaktorem
dzielai nie jego autorem:

W

Falencka-Jabloriska M. 2013 (red.)- Zmiany ekosystem6w lesnych w zasiggu oddzialywania
Elektrowni ,,Kozienice" -synteza40-letnich badaft interdyscyplinarnych Prace IBL. Rozprawy
i monografi e nr. 20, 304 ss.(ISBN 978-83 -62830- 1 9-0).

Taki sam zapis o redakcji monografii widnieje we wniosku o wszczqcie postgpowania habilitacyjnego skierowanym do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytul6w. Wobec powyzszego tym bardziej w4tpliwe jest uznanie dr Malgorzaty Falenckiej-Jablofskiej za wylqcznq autorkg monografii, jak sugeruje to jej strona tytulowa.
Pomimo wspomnianych zastrzezeri pr6bowalem doszukai sig wkladu wlasnego dr Falenckiej-Jabloriskiej do przygotowanej przez Ni4 monografii. SpodziewaNem sig bowiem, 2e sq w
tym obszernym opracowaniurozdzialy bgd4ce efektem samodzielnej pracy badawczej Kandydatki. Niestety, nie mogg wskazai takiej czgsci monografii, co do kt6rej nie mialbym zadnych
w4tpliwoSci. Oczekiwalem ponadto, 2e zgodnie z tytulem monografra zawteta znaczqce elementy syntezy, kt6rych nie bylo w szczegoNowych pracach. Kandydatka w autoreferacie napisala, ze mono gtafia stanowi studium zmian Srodowiska lesnego w czterdziestoleciu funkcjonowania i rozwoju elektrowni ,,Kozienice" i zawiera wszechstronnq analizg zmian ekosystem6w leSnych znajdujqcych sig pod wptywem tego potqznego zal<N.adu energetycznego.
Kieruj4c sig zapowie dziq syntezy, usilowal em znale26 fragmenty, w kt6rych analizie poddano powi4zania migdzy poszczeg6lnymi elementami ekosystem6w leSnych podlegaj4cych
presji ze strony elektrowni. Niestety, nie znalazlem ani jednego fragmentu, kt6ry m6glbym
uznaf za syntezg wieloletnich szczeg6Nowych badari. Poszczeg6lne rozdziaNy monografii stanowi4 calkowicie niezalehne czgsci i nie ma mrEdzy nimi zadnych zwiqzkow. Na koricu kazjednak wnioski,
dego rozdzialu zamies zczono kilka punkt6w nazwanych wnioskami. Nie sE to
lecz jeAynie kr6tkie podsumowanie szczeg6lowych wynik6w badan. R6wnieZ kohczqcy calq
zawieratresci, kt6re calkowicie mijaj4 sig
-onogrufrg rozdziaN,,Dyskusja i wnioski kof.cowe"
z tyilemmonografii. Najpierw (s. 272-275) poruszono bardzo og6lne zagadnienia dotyczqce
wplyrmr czlowi&a na Srodowisko, kt6re nie maj4 nic wsp6lnego z badaniami w Puszczy Kozilnickie;, a nastgpnie (s.277-278) szczegoNowo opisano przypadek znalezieniajednego okazu modliszkr zwyczajnej w s4siedztwie elektrowni. Po tych dw6ch gl6wnych tematach ,,dySkusjf' znajduje sig awanaScie punkt6w maj4cych w wigkszoSci postai pojedynczych zdan,
w kt6rych przypomniano najwuZniejsze wyni<i zawarle w kolejnychrozdziaNach monografri.
Nie maj a one Zadne g o zwi4zku z w czesniejszq tt elci4 o statnie go rczdzialu'
wieloGeneralnie, w obszernej monografii brakuje jakichkolwiek wniosk6w plyn4cych z
s4
letnich i interdyscyplinarnych badan. Bez jakiejkolwiek refleksji o og6lniejszymznaczeniu
r6znei
w niej zamieszczotte wynili badari realizowanych w r62nym czasie, w ci4gu okres6w o
zbioluZnym
sig
gtafra
wydaje
dlugoSci i dotycz4cychbardzo roanych zagadnieh. Cala mono
zadan te'
rem-pelnych lub skr6conych wersji wczeSniejszych sprawozdan z poszczeg6lnych
alizow any ch przez r 62ne o sobY.
Ocena pozostalego dorobku naukowego

jest autork4 168 publikaW swoim wniosku dr Malgorzata Falencka-Jabloriska podaje, ze
cji, w tym 5 monografii i 20 rozdzial6w w monografiach, 38 oryginalnych prac w czasopi-

smach naukowych, 93 prac popularno-naukowych i przegl4dowych oraz 72 ksi4Zek dydaktycznych. Bylby to pokaZny dorobek, tymbardziej ze jego zdecydowana wigkszoS6 pochodzi
z okresu po uzyskaniu stopnia doktora. Jednak nie wszystkie prace zaliczone do oryginalnych
zostaly opublikowane w czasopismach naukowych. Takich oryginalnych prac naukowych
opublikowanych po doktoracie, kt6re ukazaly sig w czasopismach,naliczykem tylko 15. SpoSr6d nich tylko jeden artykul, opublikowany w 1983 roku w Ekologii polskiej, znalazN sig na
liScie JCR, przy czymjest to publikacja napisana na podstawie rozprawy doktorskiej obronionej w tym samym roku.

W swoim dorobku Kandydatka ma natomiast sporo prac zamieszczonych w materialach
konferencyjnych. Po uzyskaniu stopnia doktora dr Falencka-Jabloriska byNa aktywnym
uczestnikiem wielu konferencji krajowych i migdzynarodowych. W latach 1994-2016 wyglosiNa 25 referat6w i zaprezentowala 8 plakat6w. Mimo sporej Iiczby prac zaliczonych przez
Kandydatkg do ,,naukowych", jej caly dorobek publikacyjny z trudem moLna uzna1 za Wstarczajqcy do uzyskania stopnia doktora habilitowanego, tym bardziej, ze spora czgS6 tego
dorobku zostaNa umieszczona w czasopismach lokalnych o bardzo ograniczonym zasiggu. Nie
ma w tym dorobku pozycji, kt6re mozna by uzna1 za Wbitne bqdL bardzo dobre. Odnoszg
wtazenie, 2e dr Falencka-Jablot'rska starala sig przede wszystkim pomna2a6 sw6j dorobek,
mniej uwagi poSwigcaj4c jego dobrej jakoSci.
DoS6 slabemu dorobkowi naukowemu towarzyszy duza aktywnoS6 w roli eksperta w zakresie ochrony Srodowiska. Trudno IE dziaNalnoS6 eksperckq uzna6 za ,,innq dziatalnoid naukow4", jak zostalo to zaznaczone w zaNqczonej dokumentacji, poniewa? jej efektem nie s4
oryginalne prace naukowe. Tym niemniej Irzeba podkreSlid spor? wartoSi tej r6znorodnej
dzialalnoSci na forum krajowym r mrEdzynarodowym. Jest ona potrzebna i w leSnictwie niew4tpliwie odgrywa wazn4 rolg.

Na szczeg6lne podkreSlenie zasluguje natomiast zaangalowanie dr Falenckiej-Jabloriskiej
popularyzacjg
w
wiedzy ekologicznej. W tym zakresiejej dorobekjest bardzo duzy, bo obejmuje prawie 100 pozycji. Na tym polu osi4gnENa zatem spore sukcesy. Liczne publikacje,
kt6re ukazaly sig w r6znych popularnonaukowych i popularnych periodykach poSwigconych
przyrodzie, lasom i gospodarce leSnej, Swiadcz4 o sporym zacigciu publicystycznym Kandydatki i s4 niew4tpliwie Swietnym dopelnieniem slabszych osi4gnig6 naukowych.
Ocena dzialalno5ci organizacyjnej, wsprflpracy migdzynarodowej

i dorobku dydaktycz-

nego

Z do56 slab4 jakoSci4 dorobku

naukowego dr MaNgorzaty Falenckiej-Jablofskiej mocno

kontrastuje jej bogata dziaLalnoSl organizacyjna. Do jej najwigkszych osi4gnigd na tym polu

nale?y zorganizowanie wielu edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (OWE), kt6ra odbywa
sig corocznie od 1986 roku. Dr Falencka-Jabloriska jest pomyslodawczyni4 tej inicjatywy
sprzed ponad 30 laty, wieloletni4 wiceprzewodniczqc4 Komitetu OWE, a od kilku lat jego
przewodniczqcq. Jest tak2e autork4 wielu wydawnictw poSwigconych tej wu2nej inicjatywie.
Jej zaangulowanie w edukacjg ekologicznq znajduje tak1e wyraz w postaci konsultacji naukowej wydawnictw poSwigconych edukacji, prowadzenia wielu zajE(, przeznaczonych dla
dzieci i mNodzie?y orcz przygotowywania audycji radiowych poSwigconych Srodowisku przyrodniczemu. Sama jest takze autork4 blisko osiemdziesigciu publikacji, kt6re okreSlila jako
edukacyj no -dydaktyczne.
Wielokrotnrebardzo wysoko oceniano dr Falenck4-Jablorisk4zazaangazowanie w edukacjg na rzecz ochrony Srodowiska, kt6rej Iowarzyszy wspomniana ju2 dziaNalnoS6 ekspercka.
Przyznano Jej liczne nagrody i wyr6znienia. OtrzymaNamrgdzy innymi Srebrny KrzyL ZasNugi od Prezydenta RP, dwukrotnie nagrodg III stopnia i zNot4 odznakg za zasNugi dla ochrony

4

Srodowiska ptzyznane przez Ministra Ochrony Srodowiska
Komisji Edukacji Narodowej orazliczne inne nagrody.

i

ZasobSw Naturalnych, Medal

Poza wspomnian4 juZ aktywnoSci4 edukacyjn4 dr Falencka-Jabloriska prowadzl\a tak?e
zajEcia dydaktyczne na wyzszych uczelniach - Wylszej Szkole Gastronomii Hotelarstwa
i Turystyki w Warszawie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie i Wyzszej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczakaw Warszawie. Wykladala na nich ,,Krajoznawstwo i ochrong przyrody",,,Sozologig i edukacjg ekologiczn4", ,,Edukacjg Srodowiskow4 w systemie zintegrowanym" i inne przedmioty poSwigcone ochronie
Srodowiska. W pierwszej z v,rymienionych uczelni pod jej kierunkiem zostalo przygotowanych 39 prac licencjackich.

Podsumowanie opinii
Doktor MaNgorzataFalencka-Jabloriska jest niew4tpliwie Swietnym dydaktykiem i popularyzatorem wiedzy o przyrodzie, o czym Swiadcz4liczne publikacje jej autorstwa, prowadzone
zajgcia dla dziecr, rrftodzie|y i student6w orazliczne nagrody. Jej dorobek w tym zakresie jest
imponuj4cy. Wazna jesttakae jej dzialalnoSd jako eksperta w dziedzinie ochrony Srodowiska.
Na tym polu r6wnie2maliczne osi4gnigcia.
Stopieri doktora habilitowanego zgodnie z ustawq mohnajednak uzyska6 przede wszyst-

kim na podstawie oryginalnego dorobku naukowego. DziaNalnoSd popularyzatorska, dydaktyczna r organizacyjna te?jest brana pod uwagg jako konieczne vzupelnienie aktywnoSci naukowej. Ta dziaNalnoSd nie mole jednak zast4pi(, dorobku naukowego, kt6ry moim zdaniem
w przypadku dr Falenckiej-Jabloriskiej ledwie spelnia wymogi ustawy ze wzglgdu na slab4
jakoS6. Tych wymog6w nie spelnia natomiast przedstawione osi4gnigcie naukowe. Uwazam
tak nie tylko dlatego,2e z duLym prawdopodobief,stwem nie jest ono oryginalnym dzieNem
dr Falenckiej-Jabloriskiej. Co waLniejsze, wbrew tytulowi nie znajdujg w nim 2adnych treSci,
kt6re mozna by uzna6 za syntezg wieloletnich badari ekosystem6w leSnych w s4siedztwie

elektrowni,,Kozienice".
W niniejszej opinii wielokrotnie wyraziNem przypuszczenie,Ze dr Falencka-Jabloriska poslu|yla sig w znacznej czgsci wynikami badari innych os6b, b4dZ os6b, z kt6rymi wsp6lpracowaNa i opublikowala je pod swoim nazwiskiem. Maj4c na uwadze te w4tpliwoSci sugerujg,
aby zaprosi6 dr Malgorzatg Falenck4-Jablorisk4 na posiedzenie komisji habilitacyjne w celu
ich wyjaSnienia.

Konkluzja kor{cowa
Stwierdzam, 2e przedstawione mi do oceny osi4gnigcie naukowe nie spelnia wymog6w
stawianych w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z p52n. zm.) orcz
w Rozporzqdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia I wrzeSnia 20lI r.
w sprawie kryteri6w oceny osi4gnigi osoby ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. z20ll r. Nr 196, poz. 1165). W zwi1zku ztym negatywnie opiniujg wniosek o nadanie dr Malgorzaty Falenckiej-Jabloriskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzime nauk leSnych w dyscyplinie leSnictwo.
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