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W sktad przedstawionej do recenzji rozprawy doktorskiej wchodza. cztery opublikowane

prace naukowe oraz dwa maszynopisy prac naukowych ztozone do druku. Prace te

poprzedzone sa. obszerna. czescia. wstepna.. W jej sktad wchodza. nastepuja.ce elementy:

wstep, cele, hipotezy i opis struktury rozprawy, ogolny zarys zastosowanej metodyki,

najwazniejsze wyniki oraz podsumowanie i wnioski. Czesc ta kohczy sie spisem prac

wchodza.cych w sktad rozprawy i przytaczana. w niej literatura.. Rozprawa opatrzona jest

takze obszernymi streszczeniami po polsku i angielsku.

Cztery opublikowane juz prace ukazaty sie w krotkim odstepie czasu, latach 2017-

2020 w nastepuja.cych czasopismach: ,,lbis", ..Current Zoology", ..Environmental Science and

Pollution Research" oraz ..Landscape and Urban Planning". We wszystkich tych pracach, jak

i prezentowanych maszynopisach doktorant jest pierwszym autorem, zas drugim

wspotautorem jest promotor rozprawy. W jednym z maszynopisow jest takze wymieniony

trzeci wspotautor.

Z formalnego punktu widzenia chciatbym zwrocic uwage na dwa problemy:

1. Do egzemplarza rozprawy nie zostaty dota.czone oswiadczenia wspotautorow dotycza.ce

wktadu ich pracy w powstanie artykutow tworza.cych rozprawe. Zarowno interpretuja.c zapisy

Ustawy, jak i positkuja.c sie informacjami na stronie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytutow

uwazam, ze takie oswiadczenia powinny zostac ztozone. Zaktadam, ze zostaty one

przedtozone wraz z rozprawa., tylko nie zostaty mi one przekazane.

2. Dotychczasowa interpretacja Ustawy w zakresie rozprawy doktorskiej sktadaja.cej sie z

prac juz opublikowanych oraz niepublikowanych maszynopisow byta zmienna i wczesniej



spotkatem sie z zaleceniami, ktore sugerowaty, ze albo wszystkie, albo zadna praca nie

powinny bye publikowane. Nie znam formalnych procedur na Uniwersytecie Rolniczym w

Krakowie; zaktadam, podobnie jak w punkcie 1, ze taki uktad pracy jest akceptowalny.

Poruszam obie te kwestie tylko z obowia^zku recenzenta, ktory powinien ocenic rowniez

formalne aspekty rozprawy. Chciatbym jednoczesnie podkreslic, ze w mojej ocenie juz same

tylko opublikowane prace dotycza.ce sow, wystarczytyby na bardzo dobrej jakosci doktorat i

spetniaty z nawia.zka. wymagania ustawowe.

OCENA MERYTORYCZNA

Celem pracy byto okreslenie czynnikow wptywaja.cych na wystepowanie dwoch grup ptakow

— sow i dzieciotow w heterogenicznym srodowisku miejskim.

Mimo, ze prace dotycza.ce fauny miast sa. szczegolnie ostatnio bardzo czesto

publikowane, a ptaki sa. jednymi z najczesciej badanych kregowcow w tym srodowisku, to

sowy i dziecioty nie sa. ptakami jednoznacznie kojarza.cymi sie z miastami: nie tworza.

populacji synurbijnych, ani nie wycofuja. sie czy unikaja, wyraznie srodowisk miejskich. Bye

moze to powoduje, ze nie sa. zbyt czesto obiektem badan i sta,d ich wybor przez doktoranta,

gdyz jednoczesnie sa. to grupy zarowno wazne dla ekosystemow, ale i rozpoznawalne przez

mieszkahcow. Moze to z kolei powodowac, ze moga. stanowic pewien symbol dla ochrony

przyrody w miastach.

Doktorant badaja.c czynniki wptywaja.ce na wystepowanie obu tych grup ptakow,

oprocz czynnikow krajobrazowych mozaiki miejskiej, takich jak chocby udziat

poszczegolnych srodowisk, czy ogolnej heterogenicznosci srodowiska, skupit si§ na dwoch

interesuja.cych i mato badanych czynnikach — w przypadku sow byt to hatas miejski, zas w

przypadku dzieciotow — dost^pne martwe drewno. Co wazne w swojej pracy doskonale

korzystat z istnieja.cych danych takich jak mapy siedliskowe, hatasu czy zanieczyszczenie

powietrza, dodatkowo jeszcze weryfikuja.c samodzielnie gtowny czynnik, jakim byt poziom

hatasu i dane te powia.zat z wynikami zebranymi dla badanych grup ptakow, takimi jak

wystepowanie poszczegolnych gatunkow czy ich liczebnoscia..

Prace terenowe wymagaty duzo wysitku i stanowity duze wyzwanie, biora.c pod

uwage wykorzystana. metodyke i zakres prac. Z podzi^kowah umieszczonych w pracach

wynika, ze doktorant koordynowat takze prace duzej liczby pomocnikow terenowych. Samo

przygotowanie prac terenowych, wybor powierzchni, wyznaczenie punktow, w ktorych

zastosowano stymulacj§ gtosowa. byto nie lada wyzwaniem, z ktorym doktorant poradzit

sobie znakomicie, zbieraja.c dzieki temu bardzo wysokiej jakosci dane, ktore do doskonatej

obrobce statystycznej opublikowat w bardzo dobrych czasopismach.



We wszystkich pracach doktorant zastosowat nowatorskie podejscie do wyboru

terenow badari, gdyz pracowat na duzej liczbie powierzchni probnych, wytypowanych —

losowo lub warstwowo z mozaiki krajobrazowej miasta. Dotychczas najczestsza. praktykq

byto badanie ptakow w wybranych ptatach srodowisk, nadaja.cych sie do zasiedlenia przed

dany gatunek lub grupe gatunkow. To mogto jednak prowadzic do intencjonalnego

pominiecia pewnych czynnikow wptywaja_cych na rozmieszczenie ptakow. Losowy wybor

powierzchni pozwolit doktorantowi na uwzglednienie wielu czynnikow i wykazanie

konkretnego, mierzalnego wptywu poszczegolnych z nich.

W przypadku sow opublikowane prac dotyczyty puszczyka i uszatki oraz catego

zespotu tych ptakow. Natomiast w przypadku dzieciotow (a w zasadzie dzieciotowatych, gdyz

analizami objeto rowniez kretogtowa), — dwa maszynopisy dotyczyty roznych aspektow

zwia.zanych z wystepowaniem catego zespotu w srodowisku miejskim, zas publikacja

dotyczyta martwego drewna w krajobrazie miejskim — czynnika, ktory moze wptywac na

wystepowanie wielu gatunkow zwierza_t, w tym takze tej grupy ptakow.

Najciekawszym jak dla mnie czynnikiem, ktorego wptyw na wystepowanie i rozmieszczenie

sow wykazano w rozprawie, byt hatas miejski. Czynnik ten jest ostatnio czesto badany w

zwia.zku z urbanizacja., ale najczesciej w kontekscie jak radza. sobie z nim ptaki spiewaja.ce i

jak modyfikuje on charakterystyke ich gtosow. Tymczasem doktorant zajaj sie hatasem, jako

czynnikiem wptywaja.cym na zerowanie ptakow. Sowy, jako drapiezniki nocne poluja. kierujac

sie stuchem, a wiec hatas miejski, moze bye czynnikiem silnie wptywaja.cym na ich

wystepowanie. Jednym z najciekawszych wynikow, byto nie tylko powia.zanie

prawdopodobieristwa wystepowania tych ptakow z poziomem hatasu, ale i wielkoscia.

zasiedlanego ptata. Wptyw wielkosci danej powierzchni na wystepowanie poszczegolnych

gatunkow jest znany od dawna, natomiast w rozprawie wyraznie wykazano wspotdziatanie

tego czynnika z hatasem — w przypadku obszarow, na ktorych stwierdzano wiekszy poziom

hatasu, ptaki — zarowno puszczyki jak i uszatki, wymagaja. wiekszych terenow, niz na

obszarach gdzie hatas jest mniejszy. Wyniki te tatwo zastosowac w praktyce, choc troche

dziwi mnie brak w dyskusjach publikacji wtasnie aspektow praktycznych, zwia.zanych chocby

z ekranami dzwiekochtonnymi stosowanymi w miastach.

W przypadku czesci rozprawy dotycza.cej drugiej z badanych grup, czyli

dzieciotowatych, na szczegolna. uwage zastuguje praca o martwym drewnie w krajobrazie

zurbanizowanym, powia.zanie prywatnych ogrodow z rozpowszechnieniem tego zasobu w

srodowisku miejskim, oraz wyniki wskazuj^ce na znaczenie martwych gatezi dla bogactwa

gatunkowego i liczebnosci dzieciotow. Przyznaje, ze ogrody przydomowe byty do tej pory

przeze mnie zupetnie pomijanym komponentem srodowiska miejskiego, jesli chodzi o

rozumienie funkcjonowania dzieciotow w miastach, jak i miejsca prowadzenia badari. Wynika



to oczywiscie z trudnosci obserwacji ptakow w takim terenie. Przedstawione w rozprawie

wyniki niejako zmuszaja. do zweryfikowania pogla^dow i do znacznie szerszego spojrzenia na

srodowisko miejskie, jako miejsce zycia ptakow stricte kojarzonych z lasami i wi^kszymi

ptatami terenow zielonych, jakimi sa. dzi^cioty.

Nalezy takze podkreslic, ze uzyskane w rozprawie wyniki moga^ miec zastosowanie

praktyczne. Oczywiscie nie wszystkie zalecenia czy propozycje pojawiaj^ce sie w pracach 53

mozliwe do zastosowania, gdyz rozwoj miast z zatozenia powoduje przeksztatcenia i

kurczenie si§ odpowiednich siedlisk, ale chocby planowanie postawienia ekranow

akustycznych, czy wprowadzenia sztucznych miejsc l^gowych dla sow moze uwzgl^dniac

wyniki rozprawy. Dobrze poprowadzona dyskusja zwiazana z kosztami usuwania martwego

drewna oraz propozycje pozostawiania, a nawet celowego wprowadzania roznych form

martwego drewna, moze stanowic podstaw§ naukowa^ do ksztattowania srodowiska

miejskiego przez miejskie wydziaty ochrony srodowiska.

W moim przekonaniu, z punktu widzenia merytorycznego rozprawa zastuguje na

bardzo wysokq ocene.

ELEMENTY ROZPRAWY SZCZEGOLNIE ZASLUGUJACE NA WYROZNIENIE:

1. Przygotowanie rozprawy w wi^kszosci w oparciu o opublikowane juz prace. Dotychczas

recenzowane przeze mnie rozprawy zawieraty najcz^sciej rozdziaty gotowe do wystania do

redakcji. Ta jest dopiero drug§, ktora zawiera opublikowane juz prace. Taka rozprawa dziata

na korzysc doktoranta, ktory ma juz gotowe publikacje do ubiegania si§ o granty,

zatrudnienie, czy wyjazd typu postdoc, jak i dla jednostki, przynosz^c punkty MNiSW.

2. Opublikowanie wynikow w najlepszych czasopismach w danej dziedzinie, biora.c pod

uwag? zarowno wspotczynnik wptywu Impact Factor (w zakresie 1.994-5.144), czy kwartyle

bazy Journal Citation Report (tylko jedna praca w Q2, wszystkie inne w Q1), jak i punktacj§

MNiSW (w zakresie 70-200 punktow).

3. Nowoczesne podejscie do badari - pocz^wszy od losowania powierzchni, na ktorych

prowadzone byty badania, przez doskonale zaplanowane i przeprowadzone prace terenowe,

az do wyrafinowanych i zaawansowanych analiz statystycznych. Na podkreslenie zastuguje

przygotowanie do prac terenowych (z testowaniem w srodowisku miejskim odlegtosci, na

jakie styszalne s^ odtwarzane glosy ptakow, czy wptywu warunkow atmosferycznych na

potencjaln^ reakcje ptakow), oraz wykorzystanie istnieja.cych danych charakteryzuja_cych

srodowisko — map siedliskowych, map rozktadu hatasu, danych LiDARowych czy np.

kosztow mieszkan wskazuja.cych posrednio na mozliwe naktady na utrzymanie zieleni w

danym miejscu.
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4. Zajecie sie badanymi grupami ptakow w sposob kompleksowy — zarowno w odniesieniu

do catego zespotu, jak i analiz przeprowadzonych dla poszczegolnych gatunkow.

5. Podjecie tematyki martwego drewna w specyficznym srodowisku, jakim jest miasto,

scharakteryzowanie jego wystepowania, zasobow oraz potencjalnego znaczenia.

6. Prezentowanie w dyskusjach prac zarowno pewnych ograniczeh zwiqzanych z

zastosowanymi metodami, jak i konkretnych propozycji dalszych badan.

5. Uzyskanie wynikow, ktore moga. miec znaczenie w praktyce ochrony przyrody, a

szczegolnie w gospodarowaniu przyroda. w warunkach miejskich.

MANKAMENTY ROZPRAWY

Trudno wspominac o mankamentach rozprawy w sytuacji, kiedy w wiekszosci tworza. ja.

prace juz opublikowane, lub juz przestane do redakcji czasopism. Po pierwsze nie mozna

uzyc dose standardowego w recenzjach sformutowania, ze sugerowane poprawki warto

uwzglednic przy przygotowaniu prac do druku, poniewaz sa. one juz zamknieta. catoscia.. Po

drugie nie wiadomo, na ile ich obecna zawartosc jest wynikiem pracy i sugestii recenzentow i

redakcji danego czasopisma. Opublikowana praca zawsze jest pewnym kompromisem

mi^dzy tym, co chce przedstawic autor, a redakcja., ktora czesto jest limitowana liczba.

opublikowanych stron. Prace ztozone do redakcji podane sa. obecnie procesowi recenzji i

zaktadam, ze obecnie ewentualne modyfikacje pracy zwia_zane beda. z uwagami

recenzentow wydawniczych niz recenzenta rozprawy.

Czytaja.c rozprawe nasuneto mi sie wiele drobnych komentarzy, ale i kilka

istotniejszych zastrzezeh. Moje uwagi krytyczne mozna podzielic na merytoryczne —

prawdopodobnie nie do zastosowania obecnie, choc bye moze do przemyslenia przez

doktoranta na przyszlosc, oraz redaktorskie — zwia.zane z odbiorem samej rozprawy. W obu

przypadkach sygnalizuje tylko kilka wybranych najwazniejszych aspektow. Przytoczone

ponizej pewne mankamenty nie przystaniaja. jednak wartosci rozprawy.

Wybrane aspekty merytoryczne:

1. We wszystkich pracach pomijane jest w zasadzie zagadnienie miejsc gniazdowych

(oprocz pracy z Curr. Zool. o uszatkach). Zarowno sowy jak i dzi^cioty wymagaja.

specyficznych miejsc do gniazdowania, zas badane zmienne najczesciej nie uwzgledniaty

tego aspektu, nawet w opisie terenow (np. obecnosc starych drzew z dziuplami czy skrzynek

legowych dla puszczyka). Nie twierdze, ze w zwia.zku z tym analizy te sa. pozbawione sensu,

ale nalezato wspomniec, ze doktorant zdaje sobie z tego sprawe i celowo aspekty zwia.zane

z miejscami legowymi sa. w pracy pomijane, a skupia sie raczej na zagadnieniach

zwia.zanych z zerowaniem i dostepnoscia. pozywienia.



2. W pracach analizuja.cych zespoly dzieciotow niepotrzebnie w moim odczuciu analizowany

jest dzieciot zielony oraz szczegolnie kretogtow. Oba sa. to gatunki mrowkozerne, zeruja.ce

na ziemi, kretogtow w dodatku nie wykuwa sam dziupli, tylko jest dziuplakiem wtornym, wiec

jego zwia.zek z martwym drewnem jest niewielki. Dlatego pominiecie go - szczegolnie w

pracy zatytutowanej ..Persistence of dead wood dependent organisms..." bytoby jak

najbardziej uprawnione. Mozna byto zebrac dane dla tego gatunku, ale jasno i wyraznie

pisac, ze nie wszystkie dziecioty sa. zwia.zane z martwym drewnem i na poziomie analizy

danych napisac, ze zostat on z tych powodow celowo pominiety. Podobnie mozna byto

postage w przypadku dzieciota zielonego, lub wyrazniej pisac o biologii tego (lub obu)

gatunkow, tak jak to byto ledwie zarysowane w dyskusji drugiej z prac. Czytelnicy czasopism

nieornitologicznych zajmuja.cy sie bioroznorodnoscia. fauny miejskiej nie do kohca musza.

zdawac sobie sprawe, ze te gatunki nie zeruja. jak ..typowe" dziecioty na pniach drzew, na

owadach zwi$zanych szczegolnie z martwym drewnem. Oczywiscie moze to utrudniac

,,sprzedanie" pracy w dobrym czasopismie, ale jednoczesnie nie tworzy pewnych artefaktow

w rozumieniu opisywanych zaleznosci przez czytelnikow, nie do konca obeznanych w

biologii poszczegolnych gatunkow ptakow.

3. W rozprawie - zarowno w czesci wstepnej jak i poszczegolnych pracach — brak jest

wiekszych odniesieh do innych miast poza Krakowem. Prace musza. przedstawiac temat

odpowiednio szeroko jednak czytelnik powinien chocby wiedziec, czy takie zespoty sow czy

dzieciotow sa. charakterystyczne dla innych miast Europy, czy sa. tylko pewna^ specyfika.

zwia.zan^ z topografia. miasta jak chocby przeptywaja.ca. duza. rzeka.. Istnieja. prace dotycza.ce

poszczegolnych gatunkow z badanych grup wyst§puja.cych w srodowisku miejskim (chocby

L. Salvatiego z Rzymu) jak rowniez dane o awifaunie poszczegolnych miast, jak atlasy

ornitologiczne, czy ksia.zka Birds in European Cities (Kelcey & Rheinwald 2005). W moim

odczuciu szkoda, ze uzyskane wyniki — chocby w czesci wstepnej rozprawy nie zostaty

przedstawione w szerszym kontekscie biogeograficznym. Jednoczesnie bye moze w ten

sposob prezentowane wnioski w bytyby bardziej przekonuja.ce i przydatne dla innych

terenow miejskich.

4. W czesci wstepnej pojawia sie informacja, ze inwentaryzacja sow i dzieciotow wykonane

zostaty metoda. kartograficzna.. Jako, ze sformutowanie takie pojawia sie tylko w wstepie, nie

traktuje tego jako bta.d. Chciatbym tylko zwrocic uwag§, ze metoda kartograficzna zarowno w

literaturze polskiej, jak i w cytowanej ksi^zce Bibby et al. 1992, zaktada znacznie wieksza.

liczbe kontroli terenowych, sta.d nazwa ta nie powinna bye tu uzywana w stosunku do

wykorzystywanych w rozprawie metod. Szczegolnie warto zapoznac sie z krytykami prof.

Tomiatojcia zwia.zanymi z uzywaniem tej nazwy w przypadku metod nie spetniaja.cych

wszystkich zatozeh metody kartograficznej publikowanych w Notatkach Ornitologicznych

(obecnie Ornis Polonica).



Aspekty edytorskie

1. Dobor i cytowanie literatury.

Miejscami literatura cytowana jest dobrana dose dziwnie i brakuje mi cytowania pewnych

prac, ale oczywiscie dobor literatury jest wyborem autorow. Jednak chocby sytuacje, gdy

informacje o pewnych aspektach biologii dzi^ciotow europejskich podpieranie sa. pracami z

Azji czy Ameryki Potnocnej, gdzie gatunki te nie wyst^puja., zamiast konkretnych prac z

Europy, nie powinno miec miejsca. Procz tego w maszynopisach literatura jest cytowana

bardzo niekonsekwentnie, czasami nazwiska pojawiaja. si§ wraz z imionami (np. Anders

Rape M0ller czy Raman Kumar).

2. Metodyka prac.

Jak juz wspomniatem poprzednio - sposob przeprowadzenia badah terenowych uwazam za

bardzo przemyslany i zrealizowany. Spodziewam si§ jednak, ze prace te zostaty

poprzedzone wertowaniem literatury i analizami sposobow przeprowadzenia badari przez

innych naukowcow. Warto byto wspomniec kto i w jakich pracach stosowat podobne

podejscie, lub czym zastosowane podejscie do prac terenowych rozni sie od stosowanego

do tej pory.

3. Opracowanie edytorskie rozprawy.

Egzemplarz rozprawy otrzymany do recenzji w czesci zawieraja^cej opublikowane juz prace

czy maszynopisy niestety nie posiadat kolorowych figur, takich, jakie byty umieszczone w

oryginalnych pracach, czy najprawdopodobniej w maszynopisach wystanych do druku.

Mocno utrudniato to interpretacje uzyskanych wynikow, szczegolnie w prezentowanych

analizach wielowymiarowych oraz czynito czarno-biate rysunki catkowicie nieczytelne,

szczegolnie, gdy kolory byty wspominane w podpisach. Chocby zapisanie wszystkich prac w

oryginalnych pdfach z kolorowymi figurami na dota.czonej do pracy ptycie CD mogloby

rozwia.zac ten problem.

W niektorych przypadkach za pewnie W§dy lub niedoskonatosci odpowiadaja.

redakcje czasopism, choc na tej podstawie zwracam uwage doktoranta, aby odpowiednio

przygotowywac rysunki do czasopism. Chocby Figura 4 w pracy z Environ. Sci. Pollut. Res.

przedstawia (m. in.) zaleznosc mi^dzy liczba, gatunkow sow i zdefiniowanymi poziomami

hatasu. Poziomy te nie sa. opisane w podpisie do rysunku, nie ma takze odestania czytelnika

do tekstu, trudno wiec powiedziec co oznaczaja. poszczegolne kategorie. Dodatkowo rysunki

te przedstawiaja. tylko przebieg zaleznosci i nie mamy tutaj przedstawionych punktow

danych, na ktorych analizy te zostaty oparte (albo informacji, jak ta krzywa byta

dopasowana), co powoduje, ze czytelnik jest pozbawiony znacznej czesci informacji.

4. J^zyk polski w czesci wst^pnej



Niestety, o ile doktorant bardzo dobrze przygotowat czesc merytoryczna. rozprawy — tj.

opublikowane juz prace, czy maszynopisy (choc troch§ w mniejszym stopniu), to troche

mniej uwagi poswiecit czesci wstepnej rozprawy. Sta.d w polszczyznie razi tu wiele pewnych

skrotow myslowych czy niezrecznosci j^zykowych. Przyktadami sa_ chocby

,,zanieczyszczenia powietrza, ktore akumuluja. si§ w ciatach organizmow", ,,kaskadowanie na

ofiary" czy ,,wyktuwanie dziupli".

PODSUMOWANIE

Po zapoznaniu sie z rozprawa. doktorska. mgr. Arkadiusza Frohlicha stwierdzam, ze stanowi

ona oryginalne rozwia,zanie problemu naukowego, wykazuje wiedze teoretyczna. kandydata,

a zastosowane metody prac terenowych i analitycznych jasno wskazuja. na umiejetnosc

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Rozprawa opatrzona jest streszczeniem w

jezyku angielskim, a wiec spetnione sa. warunki stawiane rozprawom doktorskim zapisane w

Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym.... (z dnia 14 marca 2003 r., Dz. U. Nr 65,

poz. 595, z pozniejszymi zmianami).

Na tej podstawie wnioskuje do Rady Dyscypliny - Nauki Lesne Uniwersytetu

Rolniczego im. Hugona KoNa.taja o dopuszczenie mgr. Arkadiusza Frohlicha do

dalszych czynnosci przewodu doktorskiego, jak rowniez biorac pod uwage wszystkie

wskazane wyzej elementy zastuguja.ce na wyroznienie, wnosze — jesli jest to w

zwyczaju Uniwersytetu — o nagrodzenie rozprawy doktorskiej.
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