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Ocena dorobku naukowego
dr. hab. DoRoRy DognowoLSKIEJ, prof. Instytutu Badawczego
LeSnictwa w Warszawie,
w zwrqzkuzwystqpieniem o nadanie tytulu naukowego profesora

Sylwetka kandydatki
Pani Donorn DosRowolsrl ukoriczyla studia na Wydziale Le6nym SGGW w Warszawie w
roku 1983, a po uzyskaniu stopnia mgr in2. zostaNa zatrudniona w Instytucie Badawczym
LeSnictwa. W latach l99l-1995 byta studentk4 studium doktoranckiego Wydzialu LeSnego

SGGW, gdzie pod opiekq prof. dr. hab. EucpNIUSZA BnnNRlzrrEGo przygotowala rozprawg
doktorsk4 pt. ,,Dynamika odnowienia jodly pospolitej (Abies albaMill.) w zasiggu

wyspowym na Podlasiu na przykladzie rezerwatu Jata". Pracg obronila w roku 1997 na

Wydziale LeSnym SGGW, uzyskujqc stopief doktola nauk le6nych, a nastgpnie zostala

zatrudniona w IBL-u na stanowisku adiunkta. Tam teZ, na podstawie rczprawy pt. ,,Rola
zabwzen w regeneracji lasu" (tak jest na dyplomie, natomiast Kandydatka podaje w
Autoreferacie ,,Rola zaburzen w ekosystemach le6nych") uzyskala w roku 2009 stopieri dr.

hab. nauk leSnych w zakresie le6nictwa.

Zatrudnienie:

1983 - lnstytut Badawczy Le6nictwa (prawdopodobnie do podjgcia studi6w

doktorskich?)
1991- 1995 - Studiurn doktoranckie Wydzialu Le$nego SGGW

1997 - IBL, adiunkt
2009 - IBL, docent (p6f,niej prof. IBL)

Funkcje pelnione w macierzystej jednostce:

2008 - 2009 - kierownik Pracowni Ekolosii Lasu w Zaldadzie Ekolosii Lasu i

tr owiectwa IBL
2012 - czlonek Rady Naukowej IBL
20 | 6 - zastEp ca przewodnic zqce go Rady Nau kowej IBL

Zainter esowan ia ba dawcze
Zainteresowania badawcze dr. hab. Donory DoBRowoLSKIEJ koncentruj4 sig gl6wnie na

biologicznych iekologicznychpodstawach dzialahzzakresu hodowli lasu, utrzymania i



trwalo6ci ekosystem6w lesnych zalehnie od wieku, skladu gatunkowego i stadium
rozwoj owe go drzewo stan6w or az na kons ekwen cj ach zdarueri, kt6re ze w zglg du na zasiE g i
wielkoSd powodowanychprzeznie zaburzehnazywamy klgskowyrni. Prowadzitratak2e
badania dotycz4ce czynnej ochrony przyrody, w tym zwlaszczareliktowych, chronionych w
rezerwatach stanowisk gatunk6w drzew przy granicach ich zasigg6w geograficznych,
gatunl<6w do niedawna czgsto wystgpuj4cych, a obecnie zagroLonych wyginigciem na
znacznych obszarach swoich zasigg6w geografrcznych,takhe gatunk6w podlegaj4cych
ochronie prawnej. W sumie zakres prac prowadzonych przezKandydatkg jest bardzo szeroki
dotyczy waZnych aspekt6w podstaw gospodarki leSnej.

Ocena osi4gnigd naukowych
Autoreferat i inne materialy dokumentuj4ce oceng

Autoreferat przygotowany przez dr hab, DonorE DoeRowoLsr(A ma charakter w
wigkszo$ci opisowy, jest dosi chaotyczny i, w wielu punktach wyrnagaj4cych oceny,
niekompletny. Informacj e waLne dla wtra6ciwej oceny sq rozproszone w wielu miej scach, co
w spos6b znacz4cy utrudnia wyrobienie sobie wlaSciwej opinii o dorobku Kandydatki oraz
prawidlow4 jego oceng. Nie wszystkie pdf publikacji zostaNy zal4czone, co zmusza do
wyszukiwania ich w bibliotece, czgsto w trudnodostgpnych materialach. Na uwagg zasluguje
jednak fakt,2e dane bibliometryczne przygotowane zostaly zgodnie z wymogami
fonnalnymi,

Osi4gnigcia publikowane
Na pocz4tku swojej kariery Pani dr hab. DonorA DoBRowoLSKA prowadzilabadania

nad Abies alba na jej l<raricowych, podlasl<ich stanowisl<ach wystgpowania, gl6wnie w
rczerwacie Jata. Wyniki tych prac potwierdzily duZ4 zywotnodi jodly przy p6lnocno-
wschodniej granicy zasiggu na Podlasiu, utrzymywanie sig na tych stanowiskach, zdolnoSi do

tworzenia (lub wsp6ttworzenia) drzewostan6w oraz odnawianie sig,zwlaszczapod gatunkami

drzew dajqcyrni niezbyt wielkie ocienienie. Na uwagg zasluguje udokumentowanie dobrego
wzrostu odnowieri jodly w rniejscach o relatywnym oSwietleniu powy2ej 10%. Autorka nie
badala jednak wieku analizowanych podrost6w, co byloby wa2ne, wobec do56 dobrze znanej
u jodty moZliwo6ci dlugotrwalego znoszenia znacznego ocienienia w mlodo6ci z
zachowaniem zdolno6ci podjgcia intensywnego wzrostu po poprawieniu sig warunk6w
$wietlnych. Rozpoznanie wieku siewek/podrost6w jodly, w kt6rym przechodzq one w stan

'senilny' (za Far-msrlM), co jest utozsamiane z utrat4 zdolno6ci reagowania zwigkszeniem
przyrostu wysokoSci na poprawg warunk6w o6wietlenia, rnialoby duhe znaczenie dla hodowli
drzewostan6w jodlowych i z dorninacj4 tego gatunlcu. Wiek ten szacowano nawet na okolo
100 lat, co jednak powinno byd potwieldzone w spos6b 6cis{y.

Prace dr hab. Donory DoBRowoLSIcEJ nad Abies alba przypadly na okres

intensyfikacji proces6w zamierunia lasu w Europie, kt6ry dotkn4L przede wszystkim Swierl<a i

dgb6w, ale te21odly, W swoich badaniach oraz napodstawie dostgpnej literatury Kandydatka
do tytutu wykazaNa wigksz4 podatno$6 na uszkodzenia jodel o zmniejszonych koronach
wskutek hodowli w drzewostanachjednowiekowych o du?ym zwarciu oruz reakcjg
gwaltownie odslonigtych jodel, polegaj4c1 na redukcji wielko6ci aparatu asyrnilacyjnego, a

takLe calych koron. Znalazlo to potwierdzenie w badaniach MACIEJA FILIIIAKA, w kt6rych
wyl<azal on podobne zaleznoici, ale jednocze6nie zwr6cil uwagg nabardzo duze mozliwoSci
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regeneracji koron przez jodly, nawet po zamarciuprawie wszystkich galEzi,w efekcie
gwaltownego odslonigciapoprzez wycigcie drzew w najblizszym otoczeniu.Dzialanie takie
dotyczytojodel w Sudetach, gdzie procesy zamierania 6wierczyn byty najintensywniejsze, a
odsionigte jodty byly usuwane w nastgpnej kolejnoSci ze wzglgdu nabardzo znacznqredukcjg
koron. Jodly pozostawione po odslonigciu utracily znaaznq czgsi koron, ale po okolo 15-20
latach odbudowaly j e, a nawet zaczg\y obr adzat.

Dr hab. Donore DoenowoLSI(A braia udzial w przygotowaniu zasad monitoringu
biologicznego drzewostan6w orazw ocenie wplywu stopnia skazeniapowietrza i/lub gleb
zanieczyszczeniami przemyslowyrnina stan zdrowotny drzewostan6w. Szkoda, ze wyniki
tych prac nie zostaty dot4d w spos6b jednoznaczny podsurnowane, chociaz na uwagg
zasluguje fakt, iit wykazano w nich miEdzy innymi wigkszy wplyw suszy niz stopnia
zanieczyszczenia gleb na stan korzeni drobnych sosny. Autorka potwierdzil a takae zaleanolc
pomigdzy stopniem rozwoju rnikoryz na korzeniach sosny zwyczajnej i poziomem skuZenia
gleb przez grzyb Heterobasidion annosum,l<t6re wcze6niej dyskutowanebyly przez
ANroxmco WpnNrRa,

Nie bez znaczenia s4 prace I(andydatki do tytulu nad wplywem zaburzert na
funkcjonowanie ekosystem6w lesnycli. Dr hab. DoRor,q, DoenowolsrA zajmowala sig
przede wszystkim regeneracj4 ekosystern6w po wielkopowierzchniowych zniszczeniach i/lub
uszkodzeni ach drzewo stan6w w wyniku pozar6w or az hur agan 6w. Wykaz ala miedzy innymi,
2e naterenach po poZarach ju| w ci4gu l<ill<u lat pojawiaj4 sig siewki drzew (wiatloz4dnych o

charakterze pionierskirn, jak np. \rzozy, sosna zwyczajna atakhe dgby. Po powodzi, w kt6rej
trakcie na Nizinie Sl4skiej znaczne powierzchnie leSne by|y zalane lub przynajmniej
podtopione prze okres nawet kilku tygodni, analizowala odnowienia dgbu (kt6rego gatunku?),
jednak nie podaje w Autoreferacie co wykazala. W przytaczanych publikacjach wskazuje na

obsiewanie sig dgb6w, bez rczr6Znienia dgbu szypulkowego od dgbu bezszyptrlkowego, co

mialoby kluczowe znaczenle w gospodarce leSnej. W lasach lggowych w dolinach rzecznych
wystgpuje przede wszystkim d4b szypuikowy, kt6ry obsiewa sig intensywnie (np, Nadl.
Woi6w), jednak na nieco przesuszone siedliska wkracza powszechnie d4b bezszypulkowy
(takze Nadl. Wol6w). Na siedliskach pozazasiggiem powodzi czqsto wystgpuj4 obydwa
gatunki, lecz odnowienie (podrost) dgbu bezszyputrkowego jest zwykle intensywniejsze.
Nierozr62nianie gatunk6w dgb6w w tych badaniach uwu|am za powaZny brak, pomimo ze
ich wyniki opublikowane zostaly w pi6mie zlisty'A'.

Interesu.j4cym tematem badah dr hab. DoRory DoeRowoLSKIEJ byl wplyw wielko6ci
luk w drzewostanie na liczebnoSi ijako66 odnowienia naturalnego . Wykazana w tych pracach

odwrotna zaleLnoi6liczebnoSci odnowienia jodty i buka od wiell<oSci lukijest waLnym,
eksperymentalnym potwierdzeniem znanej zaleLnoici. Podobnie, pozytywny wplyw
wielkoSci luki na odnowienia dgb6w w drzewostanach sosnowych (Nadl, Garwolin) wydaje
sig bardzo interesuj4cy, jednak znowu nie byly w badaniach rozr62niane gatunki dgb6w. Na
siedliskach suchszych nalelaLoby sig spodziewai odnowienia dgbu bezszypulkowego,

natomiast na wilgotniejszych dgbu szypulkowego. Szkoda, ze aspekt ten zostal zupelnie
pominigty w wynikach badai^t (pomirno opublikowania w piSmie z listy 'A').

Na koniec wa2n4 tematyk4 w badaniach prowadzonych przez Pani dr hab, Donorq
DosRowot-st<4 byla ochrona gatunk6w zagro\onych wyginigciern w skali l<rajubqdl
lokalnie. O badaniach z zakresu ochrony Abies alba na kraricowych stanowiskach na Podlasiu

oraz warunkach jej odnawiania na terenie Swigtokrzyskiego Parku Narodowego



wspominalem wczeSniej, natomiast w tym miejscu nale|y podkreslii udzial I(andydatki w
prograrnie restytucji tego gatunku na terenie I(arkonoskiego Parku Narodowego, Strategig
czynnej ochrony jodly wypr acowal WLADYSI-AW BARZDAJN dla Regionalnej Dyrekcji Las6w
Pafstwowych we Wroclawiu , uczestnicz4c jednoczgsnie, razem zPaniqDogRowot-sl(A w
pracaclr zmierzajqcych do restytucji tego gatunl<u w KPN, Zalohonatam plantacja nasienna
Abies alba ze szczep6w drzew lokalnego pochodzeni a dostarcza obecnie coraz wigkszych
iloSci nasion, wykorzystywanych do produkcji siewek uzywanych w przebudowie
drzewostan6w regla dolnego.

Ztematykq ochrony przyrody zwi4zane s4 badania prowadzone nad zachowaniem
Taxus baccata w wybranychrezerwatach Jury I(rakowsko - Wieluriskiej atak2ew
opracowyvvaniu strategii jego czynnej ochrony na terenie las6w, Zaadoptowanatu zostala
strategia W. BRnzoalNa, wypr6bowana wcze6rriej dla potrzeb restytucji jodly w regionie
sudeckim.

Uwagi kryfyczne dotycz4ce dorobku
Szereg uwag krytycznych wymienilern wyhej. Za najwaaniejszy brak uwazam

nierozr6Znianie w badaniach prowadzonych przez dr hab, Donorq DoBRowolsr,l gatunk6w,
Dotyczy to w szczeg6lnodci gatunk6w dgb6w, r6Lni4cych sig nie tylko pod wzglgdem
morfologicznym, ale takzei to do$i znacznie,je$li chodzi o wymagania siedliskowe
najog6lniej rzeczujmuj4c. Podobnie traktowane s4 i inne drzewa, np. wiqzy (w Polsce 3

gatunki), brzozy (2 gatunki drzewiaste) czy klony (3 gatunki). W sumie braki tego typu
dotyczq kilku prac, kt6re, gdyby uwzglEdnialy pnynajmniej odrgbnosi gatunk6w dgb6w,
datyby znacznie cenniejsze ibardziej szczeg6lowe dane pozwalaj4ce na wla$ciwsze
wykorzystanie siedlisk w hodowli lasu, a w konsekwencji byi moae tak2e lepszy wynik
ekonomiczny.

Dane bibliometryczne
Dr hab. Dorota Dobrowolska naleLy do os6b do6i aktywnych, je$li chodzi o

publikowanie swoich wynik6w oraz popularyzacjg wiedzy lesnej. Do momentu zloaenia
wniosku wyniki swoich oryginalnych prac tw6rczych opublikowala w 60 pracach, w tym 21

wydanych w pisrnach z listy JCR, 39 w innych pisrnach recenzowanych a pozostale w formie
ksiqZek lub rozdzial6w w ksi4zkach. Liczby publikacji przed i po habilitacji s4 podobne, ale
po uzyskaniu stopnia dr hab. (2009) podni6sl sig ich poziom naukowy.

Dr hab, DoRora DoeRowoLSKA w publikacjach w czasopismach z listy JCR jest 6

razy jedynym autorem (gt6wnie w Sylwanie) oraz 4 razy pierwszym autorem, a p62niej jest
ostatnim autorem (w 6 publikacjach), gl6wnie w pracach przygotowanych ze swoimi
doktorantami. Sumaryczny IF:25.045,H:6 iliczba cytowari (bez autocyt.) okolo 140, a suma
punkt6w ministerialnych okolo 700, Na koniec naleLy podkre6li6, 2ePani DoRora
DoeRowoLSKA poszerzyla swoj dorobek naukowy publikowany w pismach z listy JCR po

uzyskania stopnia dr, hab. (4 versus 17 prac) i spelnia wymagania ustawowe pod tym
wzglgdem.

Pozostale osi4gnigcia
Projekty badawcze



Nie znalazlem w Autoreferacie informacji na temat udziaNsPani DoRory
DogRowoLSKIEJ w realizacji projekt6w badawczych. Na stronie 3 Autoreferatu
znajduje sig inforrnacja 'Od wielu lat aktyr,vnie uczestniczg w r62nych programach
zagranicznych'.DzialalnoS6 ta dotyczy zapewle (?) szeregu akcji COST orazudziatu
w pracach International Union of Forest Research Organizations (IUFRO). Dalej (str.
4) jest inforrnacja: 'Bylam gl6wnym autorem projektu rnigdzynarodowego...,', jednak
bez podania LrodNa finansowania.

Konferencje naukowe

- wsp6ludzial w zorganizowaniu 3 l<onferencji migdzynarodowych
- udzial w kilku konferencjach IUFRO, EcoSumrnit i Geoecological Problems of the
Karkonosze Mts, ale bezpodanialiczby konferencji i formy wyst4piefi w
Autoreferacie

Czlonkostwo w organizacjach naukowych
- Autorka nie podaje Ladnych inforrnacji dotycz4cych jej czlonkostwa w
organizacjach. Zal<Nadam, ze jest przynajmniej czlonkiem Polskiego Towarzystwa
LeSnego,

Recenzowanie prac przeznaczonych do druku
Pani dr hab. Donora DoBRowoLSKA jest ceniona jako recenzent, W sumie
rccenzowaNa ponad 60 prac przeznaczonych do druku, m.in. w takich czasopismach
le6nych, jak: Forestry, Forest Ecologt and Management, Canadian Journal of Forest
Research, Forests, Scandinavian Journal ofForest Research czy Annals ofForest
Science, oraz po$wigconych ekologii, jak: Ecology, Journal of Vegetation Science czy
Polish Journal of Ecology

Nagrody iwyr6znienia
- nagroda Ministra Srodowislca zaudzialw opracowaniu 'Restytucja jodly pospolitej
w Karkonoskim Parku Narodowym'
- 9 nagr6d (r62nego stopnia) Dyrektora Instytutu Badawczego Lesnictwa

Popularyzacja nauki
- udzial w licznych spotkaniach COST,
- wielokrotne udzialy w Festiwalach Nauki
- uczestnictwo w licznych konferencjach organizowanych przezDyrekcjg Generaln4

Las6w Paristwowych oruz Dyrekcje Regionalne Las6w Paf stwowych, najczgsciej z
wystqpieniami

Sta2e zagraniczne
Z danych przfioczonych w Autoreferacie wynika, 2e dr hab. Donora DosRowolsr<a odbyla
jeden, n-riesigczny staL zagraniczny we Wiedniu, na Universitiit ftrr Bodenkultur. Z informacji
rozproszonych w r62nych miejscach wynika jednak, ze Pani DoenowoLSKA wielokrotnie
podr6Zowala za granicg, uczestniczqc w spotkaniach COST czy konferencjach IUFRO, nie

zostalojednak nigdzie podane,jak dlugie byly to wyjazdy.

Opieka naukowa i ksztalcenie kadr
- 2 wypromowanych doktor6w
- 1 doktorantzotwartym przewodem doktorskim 
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- 5 recenzji rozpraw doktorslcich
- 5 ocen dorobku w postgpowaniu o stopieri dr hab.

Pozatym dr hab. DoRora Dosnowolsra prowadzi zajgcia ze studentami Studiurn
Doktoranckiego w rnacierzystej jednostce orazliczne szkolenia i konsultacie dla
pracownik6w las6w paristwowych.

Wniosek koricowy
Dr hab. DoRore DogRowoLSKA ma dorobek naukowy z zakresu nauk lesnych, w tym
zwLaszcza dotyczqcy hodowli lasu. Jej osi4gnigcia w tym zakresie, atakae pozostaNa

aktywno$i i liczne kontakty zagraniczne powoduj4, 2e znajduje sig ona czolowej pozycji
w6r6d grona pracownik6w Instytutu Badawczego Le$nictwa. W Swietle warunk6w Ustawy z
dnia 3 marca2003 r. zpoLniejszymi zmianami i uzupetnieniami oraz stosownymi
Rozporz4dzeniarni Ministra Nauki i SzkolnictwaWyLszego uwaLam, Le przS4oczone wyzej
dane, pomimo pewnych niedoci4gnigi i brak6w, uzasadniaj4 wniosek o nadanie tytutu
profesora i wniosek dr hab. Donorv DosRowoLSKrEJ w tej sprawie w popierarn.

W K6rniku .25 marca 201 8 roku


