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Recenzja dotycząca osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej

DRA REMIGIUSZA PIELECIIA, wykonana w związku z wszczęciem przez RADĘ

DosKoNAŁoŚcr NłurowEJ w dniu 29 sierpnia 2021 r., postępowania o nadanie

stopnia doktora habilitowanego nauk ROLNICZYCH, w dyscyplinie LEŚrVrCrWO

Podstawa formalna recenzji

Ocenę w wymienionym postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora

habilitowanego, wykonano na podstawie wyznaczenia mojej osoby jako człoŃa Komisji

Habilitacyjnej wskazanego przez RADĘ DosKoNAŁoŚcr xłurowEJ w dniu

25 pńdzielnlka 2021 r. (pismo nr Z4.4000.45.2021,4,A3) oraz uchwały nr

RD-NL 3-202112022, Rady Dyscypliny nauki leśne UNIWERSYTETU ROLNICZEGO

im. HUGONA KOŁŁĄTAJA w Krakowie, wymienionej w piśmie (4DL-521-1 .2021/359) z

dn, l0 grudnia 2021 r., powołującej mnie jako recenzenta Komisji. Dostarczona mi

dokumentacja zawięrała: dane osobowe Habilitanta (załączńk nr 1), odpis dyplomu

uzyskania stopnia doktora nauk leśnych (załączńk rrr 2), autoreferat - ze szczegółowym

omówieniem osiągnięcia naukowego oraz pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

(załącznlk nr 3), wykaz osiągnięó naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny

wkład w rozwój okeślonej dyscypliny (załącznlk 4), kopie prac wchodących w skład

jednotematycznego cyklu publikacji naukowych wraz z oświadczeniami współautorów

publikacji, a także wykaz opublikowanych prac naŃowych lub twórczych prac zawodowych

oraz informację o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki,

(załącznik 5).

Sylwetka Habilitanta

Dr Remigiusz Pielech jest pracownikiem naukowym, zajmującym się szeroko pojętą

temaĘką uwaruŃowń bioróżnorodności lasów Poiski. Początkowo Habilitant zvłiązany był

z Uniwersy{etem Wrocławskim do roku 20l6; praca licencjacka (rok 2000), dotyczyła flory

roślin naczyniowych Wzgórz Łomnickich i kontynuowana była w ramach pracy magisterskiej
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(rok 2003), w której dokonał analĘ geobotanicznej flory roślin naczyniowych na tym

samym terenie. Dalsze Jego badania naukowe nad zagadnieniami zróźnicowania zbiorowisk

leśnych, pogłębione zostały doktoratem w 2013 r. i dotyczyĘ: Zróżnirowania i

środowiskowych uwarunkowań lasów łęgowych w polskiej części Sudeńw.

Dr Remigiusz Pielech, od 2016 roku rozpoczął pracę w ramach stżu (post-doc) jako

asystent naukowy w Zakłńńe Bioróżnorodności Leśnej, InsĘ,tutu Ekologii i Hodowli Lasu,

Wydziału Leśnego, Uniwersletu Rolrriczego im. Hugona Kołł$aja w Krakowie, którą

kontl,nuuje do chwili obecnej jako adiunkt naukowy.

Ocena osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę ubiegania się o stopień doktora

habilitowanego

Osiągnięciem wskazanym przez Kandydata w postępowaniu habilitacyjnym,

określonym w obowiązujących przepisach, jest synteza 4 pub|ikacji naukowych,

tworzących podstawę osiągnięcia naukowego pt.: ,,Dynamika i przestrzenne

zróżnicowanie lasów dotin rzecznych.". Wafio zauwuĘć, że ń dwie pub|ikacje

stanowiące postawę wskazaną jako cykl stanowiąry osiągnięcie, opublikowane zostaĘ w

2021 roku, czyli w roku zlożenia przez Habilitanta Wniosku o przeprowadzenie

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk

rolniczych w dyscyplinie nauki leśne. W pracach stanowiących osiągnięcie naŃowe

Kandydat iest pierwszym - i w prąpadku jednej publikacji jedynym autorem, natomiast w

pozostałych, jak wynika z deklaracji Habilitanta, jest głównym autorem koncepcji i

metodologii badań, wykonawcą lub współwykonawcą prąc terenowych oraz w większości

prac analiz statystycznych. z oświadczeń współautorów wynika, że takżę uczestniczyii

częściowo w pisaniu manuskrypfu, zń w znaczącym stopniu w procesie analizy i interpretacj i

wrników badan, jak między innlmi podczas oznaczańa roślin zebranych w terenie, czy

tworzeniu bazy danych do dalszych analiz statysĘcznych, jak ńwńeż interpretacji

uzyskanych wyników.

Opracowanią wchodzące w skład publikacji prezęntowanego przez Ocenianego

osiągnięcia naukowego są zgodne z wykazem czasopism MNiSW, obecnie Ministerstwa

Edukacji oraz ruurjdlją się bazie Web of Sciencę Core Collęction. Po zweryfikowania przez

Recenzenta informacji przedstawionych przez Habilitanta, zgodnie z rokiem publikacji

wskaźniki biblionetryczne publikacji stanowiących Osiąpięcie Naukowe wynoszą

odpowiednio: Impact Factor, liczba punktów zgodna z wykazem czasopism MNiSWI{E, a

tatrrże danych ze strony personalnej Habilitanta https:/lrepo.tu.kąkqw.pU: Forest Ecology

and Management (IF=2,826; 45 pkt.), Forests (IF'=2,116; 30 pkt.); Ecolory and
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Evolution 0Fa392; 100 pkt.); Forest Ecology and Management (IF=3,17; 200 pkt,),

publikacje Ńazały się w uzrranych, recenzowanych czasopismach naukowych, a sumaryczna

wartośó wskźnika Impact Factor = 10,504; sumaryczna punktacja MNiSzWi}IE = 375

punktów. Łączna liczba cytowań wlrrosi 28 i 24 (odpowiednio: wszystkie oraz łlez

autorytowań).

cele naukowe i o§iągnięcia zó§taĘ sformułowane pod koniec sekcji wstęp rozdziałLl

c. omówienie celu naukowego prac oraz uzyskanych nyników i doĘczą uzupełnienia

wiedzy w obszarach wskazanych przez Habilitanta jako: 1) ana|iza uwaruŃowań

róźnorodności i bogactwa gatunkowego w skali krajobrazowej otaz 2) arB,liza dynamiki

składu gatmkowego na przestrzeni dwóch dekad. Jako Recenzent zgadzam się, niestety z

Habilitantem, że w Autoreferacie charakterystyka zagadnień stanowiących osiągnigcie

naukowe przedstawiona została w sposób bardzo ogólrry. Świadczy o tym także, W sposób

bardzo lakoniczny sformułowany tytut osiągnięcia naukowego: Dynamika i przestrzenne

zróżnicowanie lasów dolin rzecznych.

Przedstawiony do oceny cykl pułllikacji stanowiących o§iągnięcie naukowe jest

spójny temafycznie.

PUBLIKACJA 1

Pielech R., Anioł_Kwiatkowska J.o Szczęśniak E. (2015). Landscape_scale factors

driving plant species composition in mountain streamside and spring ripańan forests.

Forest Ecolory and Manageme nt,347,217-227, . doi:10.1016/j.foreco.2015.03,038

Habilitant zajmowń się temaĘką różnorodności biologicznej lasów zlokalizowanych

w bezpośredniej bliskości dolin rzek i potoków oraz obszarów żódliskowych. Badania

Kandydata, nakierowane były na znalezięńe różnic jakie główne czynniki topograficzne

ksżałtują różnorodność gatuŃową lasów łęgowych w górskich zlewniach oraz czy różńce w

uwarmkowaniach środowiskowych składu gatunkowego pomiędzy lasami nadrzecznymi, a

tyni rosnącymi na obszarach źródliskowych umożliwiają Wy,óżnienie na tej podstawie

odrębności różnych typów lasów łęgowych, które kształhrją odrębne wystęowanie roślin

względem gradientów środowiskowych. Zóańem Habilitanta, *pł}$, warunków

siedliskowych może wiązŃ się z różnlłni strategiami życiowymi roślin, kandydat

zainicjował i wykorzystywał zaawansowane techniki porządkowania wielowymiarowego oraż

hierarchiczne modele Huisman-olff-Fresco w celu określenią które wskźniki mogą

stanońć o składzie gatmkowym lasów nadrzecznych i źródliskowch, oraz jak reagują

poszczególne rośliny runa leśnego na wykry.te gradienty środowiskowe. Habilitant

wykorzys§łvał w badaniach nowatorskie techniki informatyczne, w oparciu o numerycmy

modęl terenu do obliczenia wartości pierwotnych i wtómych atrybutów topograficznych dla

zlewni wchodzących w skład badanych obszarów, do określenia zależmości pomiędzy
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składem gatunkow).rn i środońskiem w ńększych skalach przeshzennych. Proponowane

wska:źniki obejmowĄ: wysokość n.p.m., nachylenie, potencjalne promięniowanie słoneczne,

topograficzny indeks wilgotności (TWl) oraz indeks siły spĄvu (SP!.

W wyniku wieloaspektowych badń, z wykorzystaniem o nowatorskich znaczeńu i

eksperymentalnym technik komputerowych, opartych na numerycznych modelach terenu jako

istotne należy podlaeślić, że Habilitant wykorzystał do rorwiązuia problemu badawczego

narądzie, nie wykorzystywane dotychczas w tradycyjnych badaniach fitosocjologiczrych.

PUBLIKACJA 2

Pielech R., Malicki M. (2018). Changes in Species Composition in Alder Swamp

Forest Following Forest Dieback tr'orests, 9(6), 316, doi:10.3390/f9060316.

Habilitant podjął w badaniach problem zamierania gatunku, jakim jest olsza czarna.

Kandydat w pmcy przedstawił płzykłń dynamiki znian ekosystemowych, zachodzących w

lasach bagiennych w ciągu ostatnich dekad (lata L993 - 20|3). Zwtaca rówńeż uwagę, na

specyficzrry model sukcesji zaproponowany dla nizinnych bagiennych lasów olsowych, w

któryłn głóvmym cąmnikiem odpońadającym za to zjawisko, jak wskazuje Hałlilitant,

może być ekspansja Ątoftorozy olszy, powodowanej przez patogennego grzyba Phytophtora

alni. Badania mają szeroki mrrlti-dyscyplinamy charakter. Kandyda! porównuje

dokumentację fitosocjologiczną dostępną na podstawie badań z 1993 roku, z danymi

zebranymi w roku 2013. w badaniach wykorzystał analizę Średnich wartości wskazników

Ellenberga dla zbiorowisk, gdzie wykazał istotny wzrost wilgotności i zmniejszenie

szacowanego zrvarcia koron drzew, na skutek zamierarlia drzewostanu. Jego zdaniem, wyniki

wskazują na możliwe ,\łystępowanie Modeiu cyklicnrej sukcesji olsów, który wiąże się ze

zmianami reżimu hydrologicznego i został opisany zarówno na podstawie analizy profili

torfowych, jak i długoterminowych obserwacji.

PIJBLIKACJA 3

Pielecho R., & CzońeĘ P. Q021). Disentangling effects of disturbance severity

and frequency: Does bioindication really work? Ecolory and Evo|ution, Il(1), 252-262.

doi: 10.1002/ece3.7019

W badaniach uzyskano wiele nowych i cenrrych faktów, stanowiących naukowo nowy

wkład dotyczący między innlłni zaburzeń wpływu gradientów czynników siedliskowych,

przy.imowanych dotychczas badaniach bioindykacji czynników siedliskowych jako zmienrre

ukierunkowane. W efekcie Oceniany zainicjował nowy kierunek badan multi-

dyscyplinamych, zvńązany z zabvzeńarri elementów składowych czynników

ekologicznych, z wykotzystaniem technik modelowania przestrzennego, analizy częstości i

natężenia zabutzeń czynników kształtujących uirylecznośó liczb wskaźrrikowych. Do oceny

wykorzystano średnie wańości liczb wska:źnikowych zaproponowaie przęz Herbena i in.
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(2016): w pracy Herben, T., ChytY, M. & Klimeśov ą I. 2016. A quest for speciesJevel

indicator values for disturbance, J. Yeg. Sci, 27: 628-636. Zastosowane przez Kandydata,

wskźniki wżone dla zbiorowisk udziałem poszczególnych gatunków i obliczone średnie

wskaźniki opisujące częstość i natężenie zabwzeń, korelowały z położeniem poletek w

obrębie sieci rzecarej badanych obszmów. Habilitant, jako główny wskazał czynnik wezbrań

w rzekach, przy tym stanowiący w Jego ocenie najbardziej istotne źródło zabll,eń

ekologicznych w lasach łęgowych. Zaproponowane przez Kandydata modele matematycme,

pozwalają na przestrzenną analizę częstości oraz natężenia zabvzeń, a tym sźrmym na

przetestowanie użTteczności zaproponowanych liczb wska:źnikowych.

PUBLIKACJA 4

Pielech, R. (2021). Plant species richness in riparian forests: Comparison to other

forest eco§ystems, Iongitudinal pattern§, role of rare species and topographic factors. Forest

Ecology and Management, 496,119400. doi:https://doi.org/l0.1016/j.foreco,2021,119400

Przedmiot zainteresowania Habilitanta, stanowiło tzkłże wykorzystanie danych

zebranych w terenie, z tradycyjnych metod oceny zmienności i bogactwa gatunkowego w celu

modelowania zmiermości ekosystemów. Jako ekosystem modelowy kandydat wykorzystał

zbiorowiska ekosystemów nadrzecznych lasów łęgowych, uzrrawanych z uwagi na istnienie w

nich obszarów o charakętze ekotonowym za teteny o duzym bogactwie gatunkowym, często

są uważane za regiorralne ostoje bioróźnorodności. Jak wskazuje oceniany, Wysoka liczba

gatunków zasiedlających łęgi tłumaczona jest zwykle przez występowanie naturalnych

zabvzęń, dużą produktywno ść, nóżmicowańe poziomu wód gruntowych i obecnośó źródlisk,

a także transport dużej liczby diaspor za pośrednictwem rzeki. wlniki uzyskane dla lasów

łęgowych zbiorowisk nadtzecznych polskiej części sudetów, Habilitant anńizowŃ z

wykorzystaniem nowoczesnych technik matematycznych, opartych na programowaniach

dostęnych mię&y innlłni w pakiecie R_Projekt oraz EstimateS software; w Zestawieniu Z

dostępną bazą delrtych dla §pologii lasów Polski: Forest Database of Southern Poland

(Pielech, R., Baran, J., Bodziarczyk, J., Kucharzyk, S., Malicki, M., Srnoczyk, M., Wilczek,

Z., Zarzyck:t, W. & Zlęba, A. 2018a. Forest Database of Southem Poland. Phytocoenologia

48:349-350.).

zdatiem Recenzenta Habilitant nie przygotował zbyt starannie dorobku naukowego

vr'skazanego jako osiągnięcie naŃowe, w szczególności chociżby w sposób bardzo

lakoniczny omówił ktyterium celu badań jako uzupelnienie wiedzy.

Habilitant zwracając §ię z prośbą o w§zczęcie po§tępowania o nadanie stopnia

doktora hałlilitowanego nauk RoLNIC ZyCH, w dyscyplinie LEśNI6TW9, wskazał

jako osiągnięcie naukowe cykl pubtikacji, który w ocenie Recenzenta ma charakter
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badań podstawowych bioróżnorodności ekosysternów zbiorowisk lasów bagiennych i
brak w nim odniesienia do zagadnień Ępowych dla praktyki leśnej. Pomimo, tego

Osiągnięcie naukowe spełnia formalne i naukowe kryteria stawiane wymaganiom,

będących podstawą ubiegania §ię o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Ocena pozostałych osiągnięć naukowo-badawcrych i aktywności naukowej Habilitanta

Zdob7Ąe doświadczenia naukowe i praktyczne Dra Remigiusza Pielecha wskazują, że

Jego zainteresowania naukowe wyhaczają znaczńe, poza tradycyjnie stosowane mętody

badawcze w dziedzinie badań florystycmych, fitosocjologicznych oraz szeroko pojętej

ekologii zbiorowisk roślinnych. Dorobek naukowy wskazany w podrozdziale 5. Omówienie

pozostałych osiągnięć badawczych określa, że Habilitant rozwijała swoje zainteresowania

prowadząc lub współpracując w wielu projektach interdyscyplinarnych z badań, dotyczących

struktury genetycznej oraz przepływu genów pomiędzy populacjami roślin zbiorowisk

nadrzecznych, w tym kontekście strategii życiowych roślin, zależnie od zmian mikosiedliska,

warunkowanego wzrastającą różnorodnością biologiczną wraz biegiem rzeki, czy

zmierurością warunków topografi cznych zlewni,

Habilitant, uczestniczył także w badaniach dotycących ochrony różnorodności

genetycznej w Europie. W pracach, powołanej do tego celu grupy (GenCon) w Akcji COST

CONVERGES, opracował badania ankietowe dotyczące specyfiki. świadomości, potrzeb i

dobrych praktyk dotyczących ochony zasobów genetycznych roślinności nadrzecznej.

Dorobek naukowy Kandydata, poza publikacjami stanowiącymi Jego osiągnięcie

naukowe, także wymagal zweryfikowania informacji o wskaźnikach bib|iometrycznych,

przedstawionych w Autoreferacie rok złożenia Wniosku (2021\, a nie w odniesieniu do

zgodności z rokiem danej publikacji. Jako Recenzent zweryfikowałam: Impact Factor,

liczbę puŃtów by była zgodna z wykazem czasopism MNiSW/ME, a także danymi ze strony

pracowniczej Habilitanta httpr:lłęp9.!r.kakow,pl/. Wykaz publikacji Habilitanta (Zał,4)^

zawierał przv tym publikacje jeszcze nie opublikowane. w chwili złożenia Wniosku:

Caron. M. M., F. Zellweger, K. Veńeyen. L. Baeten, R. Hód1, M. Bernhardt

Rómermann, l. Berki, J. Brunet, G. Decocq, S. Diaz, T. Dimbóck, T. Durak, T. HeiŃen, B.

.Taroszewicz. M. Kopeckj, J. Lenoir, M. Macek" M. Malicki, F. Móliś, T. A. Nagel, M. P.

Perring, P. Petiik, K. Reczyńska, R. Pielech, W. Schmidt, K. Świerkosz. B. Teleki, M. Wulf

& P. De Frenne. Thermal differences betlveen juveniles and adults increased over time in

European forest trees. Journal of Ecology (w drŃu).

Pieleclr. R.. W. Różański, A. Ziębą T. Zwijacz-Kozica. P. Kauzal. K. Foremnik. J.

Bodziarczyk & J. Szwagrzyk. żOż1, Forest communities of the Tatta Mountains: A



ciassification based on a permanent plot inventory irr the Tatra National Park (Poland).

Tuexenia (w druku).

Według oceny Recenzenta, dorobek naukowy Ocenianego, stanowią 33 pozycje

uzyskane po doktoracie, opublikowane w czasopismach znajdujących się w bazie JCR (np.

Joumal of Vegetation Science, Joumal of Biogeography, Global Ecology and Biogeography;

obejmuje I IF=I19,47312096 pkt.).

W odczuciu Recenzenta, Habilitanta możma nznaó za specjalistę w zakresie badń

nad zmianami struktury biocenoz lasów zrviązanych z ciekami wodn}rni, w qłn szczególnie

zbiorowisk z olsą czamą. Świadczy o tym udział Habilitanta w pĄektach, doĘczących

badań struktury lasu, w kontekście presji roślinożerców np. dotycące odnowienia lasów

naturalnych, w następstwie wielkoobszarowych intensylvnych zaburzeń; prowadzone na

Babiej Górze i na Rożoczu.

Uznanie Recenzenta, znajduje wykazana przez Kandydata wspóĘraca z inn}mi ośrodkami

naukow}ryni w kraju i za grańeą, 1ak np. z Polską Akademią Nauk; udział w kierowanym

ptzez ptof. Andrzeja Jagodzńskiego pĄekcie dotyczącym oceny zasobów przekształconej

doliny Czerwonej Wody w Górach Stołowych, czy Uniwerrytet w Lizbonie, projel1

AtNUS,z dr Patricia Maria Rodrigue z Gotwólęz,jak również współtworzenie europejskich

baz danych o roślinności, takich jak European Vegetation Archive @VA) czy GrassPlot.

Jako Recenzento doceniam szczególnie umiejętność wykorzystania przez Halrilitanta

nowoczesnych narzędzi statystycznych, oparĘch na programowaniu i analizie wykorzystania

modeli matemaĘczrrych uwzględniających multi-systemowe podej ście w ocenie cąmników

wpĘwających na zagrożeńabtoróżnorodności biologicznej zbiorowisk roślinnych.

Ocena dorobku dydaktycznego, popularyzującego wiedzę i organizaryjnego llabilitanta

Dr Remigiusz Pielech pracę naukową i dydaktyczną realizował w latach 2005 - 2016

w lnstyhrcie Biologii Środońskowej, Wydziału NaŃ Biologicznych, Uniwersltetu

wrocławskiego. prowadził między innymi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów takich jak:

,,Systematyka i klasyfikacja Eucaryota' (Mikrobiologia, I rok), ,,Organizmy zarodnikowe"

(Biologią I rok), ,,Flora PolsW (Zarządzańe środowiskiem przyrodńczym, II rok),

,,Różnorodnośó biologicma - flora Polski" (Międzywydziałowe studia ochrony środowiską

II rok), ,,Rośliny nasienne" (Biologia, I rok; Biologia środowiskowa, II rok), ,,Biologia roślin

nasiennych" (Zarządzańe środowiskiem płryrodńczym, I rok), ćwiczenia terenowe

,Zatządzuie bioróżrorodnością" (Międzywydziałowe studia ochrony środowiską III rok),

,,Kańografia i geoinformacja", wykłady i ćwiczenia w zakresie zbiorowisk leśnych i zaroŚl'i z

przedmiofu ,,Zróżrticowuie roślinności Polski" (Studium Podlplomowe Zarządzańa

Środowiskięm Prryrodniczym ,,Ekoznawcł') 
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Od 2016 roku Habilitant zatrudniony był na Wydziale Leśn}m, Uniwersytetu

Rolniczego w Krakowie im. H. Kołłątaja, Katedry Bioróżnorodności Leśnej, na stanowisku

naukow)łn, gdzie jak wskazał prowadzenie zajęó dydaktycznych nie wchodzi w zakres

obowiązków kandydata. oceniany ptowadztł jednak w ramach dydakĘki: seminaria dla

magistrantów i inżynierantów, a tŃlże badania terenowe doĘczące ekologii lasów

nńrzecznych dla sfuchaczy studium podyplomowego ,,Ochrona Ptzyrody" im. Stefana

Myczkowskiego. IJczestńczył również w pracach naukowych, realizowanych w ramach

Studenckiego Koła Naukowego Leśników, Sekcja Bioróżnorodności Leśnej. W trakcie sta:żu

naukowego, który odbył w Instituto superior de Agronomia na uniwersytecie w Lizbonie,

brń udziń w przygotowaniu oraz prowadzeniu ćwiczeń terenowych w ramach przedmiotu

,,Conservation and Management of Vegetation and Agroforestry Systems", W latach 2019-

2020 Habilitant prowadził, dwukrotnie autorski kurs statystycznej analizy danych w

środowisku R dla pracowników i doktorantów lnstytutu Biologii Środowiskowej na

Uniwersltecie Prąłrodniczym we Wrocławiu.

Kandydat pełnił także funtcję promotora pomocniczego w dwóch pomyśtnie

zakończonych przewodach doktorskich (dra wojciech zauyckiego, wydziń Biologii.

Uniwersl.tet Śląski oraz dra Jakuba Barana, Wydział Leśny, Uniwerc}tet Rolniczy im.

Hugona Kołłątaja w Krakowie). Oceniany jest/był opiekunem jednej pracy inżynierskiej i

jednej pracy magisterskiej, reaiizowanych w Katedrze Bioróżnorodności Leśnej, Wydział

Leśny, URK;

Dr Remigiusz Pielech brał udział w projekcie tworzenia pomocy dydaktycznych

realizowan}.rn przez pracowników katedry Bioróżnorodności Leśnej. projekt został

nagrodzony nagtodą zbiorową Rektora URK za wybitne osiągnięcia dydaktyczre.

Na pozytyrłłrą ocenę zasługuje działalność Habilitanta zńązana z poptiaryzacją

wiedzy. Jak między innymi: opracowanie koncepcji ścieZki przyrodniczej ,,Wryórza

Łomnickie", treści tablic edŃacyjnych oraz wydanie autorskiego przewodnika turystycznego

(K. Zając, R. Pielech 2005: Ściężka przyrodńcza Wzgótza Łomnickie. Zachodniosudeckie

Towmzystwo PrąTodnicze, Jelenia Góra, pp. 36), czy autorstwo populamych i

populamonaukowych artykułów i notatek florystyczrrych w polskich czasopismach, m.in.

Przyroda Sudetów (wcześniej Przyroda Sudetów Zachodnich), Chrońmy Przyrodę ojczystq,

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody.

Habilitant uczestniczy bardzo aktywnie w działaniach na rzecz ocbrony

bioróżnorodności biologicznej. Między irrnymi zorgańzowŃ i prowadził międzynarodowe

warsźaty t}niJication of National Riparian Databases w ramach akcji CoST CONVERGES.

Wydział Leśny, Uniwerslet Rolniczy w Krakowie, 21_22,05.ż018; txń udział w organizacji

konferencji naukowej pn ()chrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach; bilrlns
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osiqgnięć i porażek ostatniego półwiecza. ZakJń Bioróiatorodności Leśnej, Uniwerslet

Rolniczy w Krakowie i Tatrzanski Park Narodowy, 7-9.06.2017. Jest współzałożycielem i

człoŃjem zarządu Fundacji Badań nad Bioróżnorodnościq,kńrapowstała w 2019 rokr1 a jej

celami stafutowymi są: i) działanie na rzecz ochrony Środowiską w szczególności w celu

ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych, ii) wspieranie działalności naukowej.

szczególnie w zakresie dokumentowanią monitorowania i ochrony różnorodności

biologiczrrej, iii) działania na rzecz wspierania nauki, edukacji, oświaĘ i wychowania w

zakresie ochrony róznorodności biologicznej i środowiska.

podsumowanie

Osiągnięcie naukowe, stanowiące podstawę ubiegania się Pana Dra Remigiusza

Pielecha o nadanie stopnia dr. habilitowanego, starrowi jednotemaĘczny zbiór 4 publikacji

dotyczących Dynamiki i prze§trzennego zróżnicowania lasów dolin rzecznych. Habilitant

zainicjował i wykorzystylvał w badaniach nowatorskie techniki informaĘczne, w oparciu o

nrrmerycmy model teręnu do obliczęnia wartości pierwotnych i wtómych atrybutów

topograficzrrych dla zlewni wchodzących w skład badanych obszarów, do określenia

zależności pomiędzy składem gatunkowyn i środowiskiem w większych skalach

przestrzennych. Popłzez analizę tradycyjnie zbieranych danych florysĘcmych i

fitosocjologicznych, wykorzystał dane historyczne w zupełnie nowym ujęciu,

umożliwiająclłn Zaawansowane modelowanie dynarniki zmian w ekosystemach, zależńę od

poziomu \ł"łFą] czynników zablrzających fuirkcjonowanie badanych ekosystemów- W

efekcie Oceniany, zainicjował nowy kierunek badan multi-dysclplinarnych, rvłiązatry z

zabwzeniami elementów składowych czynników ekologicznych, z wykorzystaniem

zćulwansowanych technologicmie metod modelowania przestrzennego. Habi|itant zwracając

się z prośbą o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk

ROLNICZYCH, w dyscyplinie LEŚMCT\ryO, wskazał jako osiągnięcie naukowe cykl

publikacji, który w ocenie Recenzenta ma charakter badań podstawowych

bioróżnorodności ekosystemów zbiorowisk lasów bagiennych i uwźam, że odniesienie w

nim do zagadnień typowych dla praktyki leśnej byłoby bardzo pożądanym elementem.

Po doktoracie Kandydat opublikował znapzącą część pras naukowych, w t}ryn

praktyczrrie wszystkie znalańy się w web of science core collęction. po zweryfikowaniu

informacji przedstawionych przez l{abilitanta, zgodnie z rokiem publikacji

stanowiących osiągnięcie Naukowe, wskaźniki bibliometryczne: knpact Factor, liczba

punktów zgodna z wykazem czasopism MNiSWME, a takze danych Ze strony Hałlilitanta

httpslĄępq.ut.krakowłV wynoszą odpowiednio: Forest Ecolory and Manag€ment

QF=2,826i 45 pkt.), Forests ([F=2,116;30 pkt.); Ecolory and Evolution flF=2"392; 100
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pkt.); F'orest Ecolory and Management (IF=3,17; 200 plć.). Sumaryczna wartośó

y5|ęąźnika Impact X'actor = 10,504; sumaryczna punktacja MNiSzWME = 375 punktów.

Łączna liczba cytowań wynosi 28 i 24 (odpowiednio: wszystkie oraz bez łutocytowań).

Według oceny Recenzenta, dorobek naukowy Ocenianego, stanowią 33 pozycje uzyskane po

doktoracie, opublikowane w czasopismach zrajdujących się w bazie JCR (np. Journal of
Vegetation Science, Journal of Biogeography, Global Ecology and Biogeography; obejmuje

l, IF=119l473; 2096 pkt.). Liczba punktów za publikacje zgodna z wykazem czasopism

MNiSWME, na rok publikacji, a takżę danych ze strony l{abilitanta
hĘs;//repo.ur.krakow.pll

Przygotowując dokumenĘ stanowiące podstawę wnioskowania o przeprowadzenie

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie naŃ
rolniczych, dyscyplinie nauk leśnych llabilitant, nie uniknął pewnych uchybień, które

utrudniają Recenzentowi analizę osiąnięć kandydata. Należy do nich niestartumy,

chaoĘcmie zestańony dorobek naukowy, prą, nie uwzględnieniu aktualnych na dzień
publikacji wskaźników bibliometryczrrych, dołączenie do wykazu publikacji artykułów

zrrajdujących się w druku, na dzień z]ożenia przez Kandydatą Wniosku.

Stwierdzam, że dorobek naukowy Pana Dra Remigiusza Pielecha oraz osiągnięcia

naukowe Jego autorstwą jak również wskazane osiągnięcia dydakĘczne, popularyzujące

wiedzę oraz organizacyjne spełniają warunki określone w obowiązujących przepisach o

stopniach naukowych (Dz.U. 20żI poz. 478) i pozwatają na poparcie wniosku o nadanie

Kandydatowi stopnia doktora habilitowanego nauk Rolniczych, w dyscyplinie

Leśnictwo.

MMruńł-
Instytut Badawcry Leśnictwa
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