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Recenzję wykonano w związku z pismem Pana Prof. dr. hab. Jarosława Sochy, Przewodniczącego Rady 
Dyscypliny nauki leśne Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10.12.2021 r., 

informującym mnie o powołaniu na recenzenta w ww. postępowaniu habilitacyjnym.        
 
 

 
 
Podstawowe informacje o kandydacie 
 

Dr Remigiusz Pielech uzyskał stopień doktora nauk biologicznych w 2013 roku, na Wydziale 
Nauk Biologicznych, Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie rozprawy doktorskiej pod 
tytułem: „Zróżnicowanie i środowiskowe uwarunkowania lasów łęgowych w polskiej części 
Sudetów”. Promotorem doktoratu była prof. dr hab. Jadwiga Anioł-Kwiatkowska. Przez czas 
studiów licencjackich, magisterskich oraz w czasie wykonywania doktoratu Habilitant związany był 
z jednostkami botanicznymi (Zakład Systematyki i Fitosocjologii, Katedra Bioróżnorodności i 
Ochrony Szaty Roślinnej) na Wydziale Nauk Biologicznych UWr. Na tym Wydziale podjął też pracę 
na stanowisku adiunkta w Zakładzie Botaniki (2015-2016). W kolejnych latach i do chwili obecnej, 
zatrudniony jest w Katedrze Bioróżnorodności Leśnej na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie, w ramach projektów badawczych, na stanowisku asystenta i adiunkta 
naukowego.  
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Ocena osiągnięcia naukowego będącego podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego 
 

Na cykl prac pod wspólnym tytułem „Dynamika i przestrzenne zróżnicowanie lasów dolin 
rzecznych” zgłoszonych przez dr. Remigiusza Pielecha jako osiągnięcie naukowe składają się cztery 
artykuły opublikowane w wysokopunktowanych czasopismach naukowych, które ukazały się w 
latach 2015-2021. We wszystkich pracach dr R. Pielech jest pierwszym autorem, w jednej jest 
jedynym autorem, dwie prace opublikował z tylko jednym współautorem, a jedną z dwoma 
współautorkami. Należy więc stwierdzić, że udział Habilitanta w powstanie ww. prac jest znaczny. 
Jego wiodąca rola w opracowanie koncepcji badań, metodologii, prac terenowych, analizie 
wyników i manuskryptów jest bezdyskusyjna. Sumaryczny 2-letni IF osiągnięcia to 12,661, a suma 
punktów MNiSW to 600. 

W centrum zagadnień poruszanych w publikacjach z osiągnięcia będącego podstawą 
habilitacji są czynniki kształtujące zróżnicowanie florystyczne lasów łęgowych i olsów, ze 
szczególnym uwzględnieniem różnych skal przestrzennych i zmienności w czasie. Tak ustawiona 
tematyka badawcza nawiązuje do rozprawy doktorskiej Habilitanta, jest jednak jej znacznym 
rozszerzeniem. 

Głównym wątkiem w analizowanych w pracach jest podejście krajobrazowe do analizy 
czynników wpływających na zróżnicowanie florystyczne, bogactwo gatunkowe, spektra 
ekologicznych grup wskaźnikowych w górskich lasach higrofilnych. Ujęcie tematu jest bardzo 
cennym rozwinięciem dotychczasowych licznych badań nad tym typem roślinności prowadzonych 
w Europie Środkowej. Interesujące są porównania wpływu czynników jakie odpowiadają za wzorce 
florystyczne w lasach źródliskowych oraz w typowych lasach łęgowych występujących zwykle w 
niższych częściach zlewni. Choć jest dużą przesadą twierdzenie wyrażone przez Habilitanta, że 
„Oba typy lasu nie były nigdy wcześniej porównywane…” (Autoreferat, str. 5, w. 25), to należy 
przyznać, że omawiane prace wnoszą nowe podejście do takich analiz. Szczególnie należy 
podkreślić wykorzystanie indeksów topograficznych zaczerpniętych z numerycznego modelu 
terenu i wykorzystanych jako predyktory w dalszej analizie. W pracy dotyczącej zróżnicowania 
florystycznego (Pielech i in. 2015, Forest Ecology and Management), dzięki wykorzystaniu technik 
ordynacji wielowymiarowej (w omawianym przypadku CCA) oraz procedury „forward manual 
selection” w teście permutacyjnym Monte Carlo do testowania istotności predyktorów, udało się 
wykazać, że w obu typach lasu (łęg <-> olszyna źródliskowa) za zróżnicowanie składu gatunkowego 
odpowiadają nieco inne czynniki. W przypadku łęgów były to w szczególności odległość od źródła 
cieku oraz współczynnik spływu, w przypadku olszyn źródliskowych była to potencjalna ilość 
promieniowania słonecznego. W obu typach lasu znaczenie miała także wysokość n.p.m. Do 
analizy „reakcji” gatunków lasów łęgowych i źródliskowych (wybrano odpowiednio 39 i 23 
najistotniejsze gatunki) wzdłuż biegu rzeki, wykorzystano modele hierarchiczne, przewidujące pięć 
możliwych wzorców reakcji. W przypadku gatunków lasów łęgowych najczęstszy okazał się model 
„jednostajnego wzrostu bądź spadku”, natomiast w przypadku lasów źródliskowych model „braku 
reakcji” był najczęstszy. Analiza krzywych reakcji gatunków pozwoliła na wyróżnienie grup 
gatunków o podobnych wzorcach rozmieszczenia wzdłuż gradientów. Wnioski płynące z analiz są 
interesujące i wskazują, że kompozycja gatunkowa lasów łęgowych w większym stopniu zależy od 
krajobrazowej charakterystyki zlewni, natomiast w przypadku lasów źródliskowych większe 
znaczenie mają czynniki lokalne. W pracy zaprezentowano również interesującą dyskusję 
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uzyskanych wyników w odniesieniu do metod urządzania lasu i ochrony konserwatorskiej tych 
cennych typów ekosystemów. 

Wątek „krajobrazowy” kontynuowany jest w pracy nr. cztery z cyklu habilitacyjnego 
(Pielech 2021, Forest Ecology and Management). Tutaj główne hipotezy skupiają się na próbie 
wyjaśnienia przestrzennych wzorców bogactwa gatunkowego lasów łęgowych, w tym również w 
odniesieniu do innych typów lasów (buczyn, dąbrów i klonowo-lipowych lasów zboczowych) 
występujących w badanym regionie. Do testowania postawionych hipotez Habilitant wykorzystał 
dane z wcześniej wykonanych (jeszcze przed doktoratem) własnych badań w Sudetach, jak 
również dane zgromadzone w stworzonej przez siebie bazie danych: Forest Database of Southern 
Poland oraz z innych opracowań. W analizach wykorzystane zostały podstawowe techniki i testy 
statystyczne oraz krzywe kumulacyjne do analizy bogactwa gatunkowego w ujęciu alfa-, beta- i 
gama-różnorodności. Analizie poddano również: występowanie gatunków rzadkich podzielonych 
na zdefiniowane grupy oraz bogactwo gatunkowe wzdłuż biegu rzeki. Wyniki pokazały, że średnie 
bogactwo gatunkowe lasów łęgowych jest istotnie wyższe od danych dla innych typów lasu w skali 
regionalnej (beta-różnorodność), zaś w skali lokalnej (alfa-różnorodność) pod względem średniego 
bogactwa gatunkowego łęgom dorównują jedynie dąbrowy. Ponadto, spośród pul gatunków 
analizowanych typów lasu, we florze łęgów odnotowano najwięcej gatunków rzadkich. Należy 
jednak zaznaczyć, że do pełnej interpretacji wyników w tak ujętych kategoriach przydałaby się 
informacja, jakie zespoły leśne wchodziły w skład poszczególnych kategorii. Jeśli w grupie dąbrów 
i buczyn znalazły się tzw. zespoły „kwaśne”, z siedlisk uboższych, mogły one znacznie obniżyć 
wartości średniego bogactwa gatunkowego. Informacja taka mogłaby uzupełnić interesującą 
dyskusję na temat roli lasów łęgowych jako regionalnych „hotspots” jaka została przeprowadzona 
w dalszej części pracy. 

Szczegółowa analiza rozmieszczenia bogactwa gatunkowego w grupie lasów łęgowych, 
wskazała, że i w tym przypadku szczególne znacznie mają lasy źródliskowe, a liczba gatunków 
maleje od źródeł do ujścia. Przy czym lasy położone nad ciekami trzeciego rzędu wykazywały 
najwyższe wskaźniki gamma-różnorodności. Autor testował również wpływ czynników 
topograficznych, których znacznie, jak się okazało, zależy od położenia płatów w obrębie sieci 
rzecznej. Podobnie jak w poprzedniej pracy, w przypadku lasów źródliskowych ważna okazała się 
potencjalna ilość promieniowania słonecznego. Dla wyjaśnienia bogactwa gatunkowego lasów 
łęgowych istotne było położenie nad poziomem morza, co koresponduje z odnotowanym 
spadkiem bogactwa gatunkowego wraz z oddalaniem się od źródła cieku. We wnioskach wskazano 
lasy łęgowe i źródliskowe jako najbardziej bogate gatunkowo typy zbiorowisk leśnych w skali 
regionalnej i lokalnej. 

Kolejna hipoteza o konotacji krajobrazowej testowana przez Habilitanta dotyczyła 
przydatności liczb wskaźnikowych przypisanych gatunkom w zależności natężenia i częstości 
zaburzeń (Pielech & Czortek, 2021, Ecology and Evolution). Autorzy założyli, że pośrednią miarą 
opisującą reżim zaburzeń wywołanych przez wezbrania w górskich płatach lasów łęgowych jest 
odległość od źródła: w niższych położeniach wezbrania są mniej częste, ale większe. W pracy 
przedstawiono to założenie na modelach koncepcyjnych. Zbiorem użytym w analizach były 
ponownie dane z płatów lasów łęgowych w Sudetach. Wyniki analizowane oddzielnie dla 
gatunków runa i dla całości zbiorowisk pokazały, że wskaźniki obliczone jako średnia ważona 
udziałem gatunków, rosły w kierunku dolnych części zlewni (wyjątkiem był wskaźnik DFI obliczony 
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dla warstwy runa). Wynika, ż tego, że wskaźniki natężenia zaburzeń, dobrze oddawały hipotezę o 
nasileniu zaburzeń w dolnej części zlewni. Wyniki dla wskaźników częstości zaburzeń okazały się 
natomiast sprzeczne z oczekiwaniami. Porównanie DIV dla gatunków o różnych typach reakcji 
wzdłuż biegu rzeki wykazało, że tylko DSI dla roślin zielnych odzwierciedla początkowe założenia. 
Moim zdaniem, jeden z ważniejszych powodów, dla których wyniki mogły odbiegać od założeń, 
był wpływ zaburzeń antropogenicznych, których natężenie było prawdopodobnie zmienne wzdłuż 
biegu rzek. Czynnik ten mógł wpłynąć na skład gatunkowy badanych płatów łęgów i w 
konsekwencji na wartości wskaźników zaburzeń. Autorzy podjęli tą tematykę w dyskusji, jednak 
tylko pobieżnie, a może ona stanowić podstawę formułowania istotnych dalszych hipotez w 
omawianym wątku. Należy podkreślić interesującą dyskusję jaką Autorzy przeprowadzili na temat 
możliwości wykorzystania analizowanych wskaźników jako bioindykatorów. W konkluzji słusznie 
sugerują, że skorelowanie wskaźników natężenia i częstotliwości zaburzeń może uniemożliwiać 
rozdzielenie obu składowych w analizach ekologicznych.  

Podsumowując, tę część badań Habilitanta należy stwierdzić, że analizowane prace 
opierały się na oryginalnych i interesujących założeniach, których testowanie przeprowadzono w 
nowoczesny i poprawny metodycznie sposób. Wyniki i ich interpretacje wnoszą nową wiedzę o 
czynnikach wpływających na zróżnicowanie i wzorce bogactwa gatunkowego lasów łęgowych w 
terenach górskich. 

Odmienny wątek został podjęty w analizie zmian w kompozycji gatunkowej olsów, 
wywołanych zamieraniem drzewostanu (Pielech & Malicki, 2018, Forests). Praca opiera się na 
koncepcji cyklicznych zmian dynamicznych w lasach olsowych, których elementem jest faza 
zamierania i rozpadu drzewostanu. Porównawcze badania w rezerwacie przyrody „Olszyny 
Niezgodzkie” polegały na powtórzeniu 16 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych przed dwudziestu 
laty przez innych autorów. Do analizy użyto jednej z metod ordynacji wielowymiarowej (MNDS), a 
różnice w kompozycji gatunkowej z obu okresów testowano za pomocą metody PERMANOVA. W 
pracy wykorzystano również wskaźniki ekologiczne oparte na liczbach Ellenberga, których 
istotność testowano za pomocą zmodyfikowanego testu permutacyjnego. W analizie 
wykorzystano je również jako dodatkowe gradienty w przestrzeni MNDS. Wyniki wskazują, że 
zmniejszone zwarcie koron drzew, wraz ze wzrostem wilgotności (jedyne wskaźniki, które różniły 
się istotnie statystycznie) powodowały przebudowę kompozycji gatunkowej zbiorowiska. 
Zwiększył się udział gatunków higrofilnych, typowych dla dolinek w olsach, a zmniejszył się udział 
gatunków typowych dla mikrosiedlisk typowych dla kęp. Opisany proces Autorzy wiążą z 
podniesieniem się poziomu wody jako następstwo zmniejszenia się transpiracji w procesie 
zamierania olchy, co wpisuje się w cykl długoterminowej dynamiki bagiennych lasów olsowych i 
wg. Autorów nie ma związku z globalnymi zmianami środowiska. Zgadzając się zasadniczo z taką 
interpretacją wyników, pragnę wyrazić niedosyt dotyczący dyskusji nad możliwymi 
alternatywnymi scenariuszami. Przydałaby się informacja przekonująca czytelnika, że w badanym 
okresie na wilgotność siedlisk w rezerwacie nie wpłynęła regulacja poziomu wody w trakcie 
użytkowania obszaru Stawów Milickich. Interpretacja wyników byłaby również ułatwiona, gdyby 
czytelnik znał np. wiek badanego drzewostanu i choćby zarys historii użytkowania samego terenu 
rezerwatu. Ww. informacje upewniłyby czytelnika, o poprawności wnioskowania. Przytoczone 
uwagi dyskusyjne nie umniejszają w żaden sposób istotnego znaczenia wyników 
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zaprezentowanych w pracy, które są istotnym wkładem do zrozumienia długoterminowej 
dynamiki lasów olsowych. 

Prace wchodzące w skład cyklu będącego podstawą habitacji opublikowane zostały w znanych 
czasopismach naukowych, w tym dwa we wiodącym w naukach leśnych Forest Ecology and 
Management, co wskazuje, że wyniki badań zaprezentowane przez Habilitanta mają istotny wpływ 
na rozwój wiedzy o ekosystemach leśnych. Na szczególną uwagę zasługuje nowoczesna analiza 
wyników uzyskanych z podstawowych powierzchni badawczych, w większości zdjęć 
fitosocjologicznych. Analizy wielowymiarowe, predykcyjne, testowanie modeli, analizy krzywych 
reakcji i wykorzystanie GIS do analizy wskaźników krajobrazowych wnoszą nowe spojrzenie na 
możliwości wykorzystania danych florystyczno-fitosocjologicznych. Podkreślają też ciągłą 
zasadność gromadzenia i uzupełniania podstawowych danych terenowych. Osiągnięcie 
przedstawione przez dr. R. Pielecha spełnia wymagania ustawowe i pokazuje, że autor 
przygotowany jest do samodzielności naukowej i prowadzenia zespołów badawczych w swojej 
dyscyplinie naukowej. 
 
 
Ocena aktywności naukowej Habilitanta, w tym realizowanej w więcej niż jednej uczelni, 
instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej 
 

Dr Remigiusz Pielech jest współautorem 35 prac z listy JCR, wszystkie ukazały się po 
uzyskaniu stopnia doktora. Sumaryczny Impact Factor wszystkich prac to 269,03; liczba cytowań 
wg. Web of Science to 334 (bez autocytowań 294), index Hirsha równy jest 9 i suma punktów 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikacje z JCR to 4480. Łączna liczba publikacji 
Habilitanta (prace z JCR plus pozostałe) to 71. Wskazane powyżej parametry naukometryczne 
wskazują na wysoką aktywność naukową dr. Remigiusza Pielecha. 

Zagadnienia, wokół których skupia się aktywność badawcza dr. R. Pielecha, dotyczą 
ekologii roślinności nadrzecznej. Istotnym rozwinięciem badań, które zaprezentowane zostały w 
artykułach z osiągnięcia habilitacyjnego jest projekt NCN, dotyczący struktury genetycznej 
populacji roślin lasów łęgowych, którym obecnie kieruje Habilitant. Dr R. Pielech współpracuje 
również w wielu innych tematach badawczych, w tym m.in. na Wydziale Leśnym AR w Krakowie w 
badaniach struktury drzewostanów, presji roślinożerców czy badaniem populacji zagrożonych 
gatunków. Nowoczesne podejście do klasyfikacji roślinności dr R. Pielech wykorzystuje m.in. w 
opracowaniu aktualnej klasyfikacji zbiorowisk roślinnych Tatr oraz w ramach współpracy 
międzynarodowej w przygotowaniu monografii dotyczącej lasów łęgowych w Europie. 

Rozpoznawalność dr. R. Pielecha w międzynarodowym środowisku badaczy zajmujących 
się zróżnicowaniem, ekologią i dynamiką zbiorowisk roślinnych przyczyniła się do zaproszenia go 
do międzynarodowych zespołów badawczych, szczególnie zajmujących się ekosystemami leśnymi. 
Habilitant współpracuje, m.in. forestREplot, w akcji COST CONVERGENS, projekcie ALNUS, 
European Vegetation Archive czy GrassPlot. Efektem tych aktywności są wysoko punktowane 
artykuły, których Habilitant jest współautorem. Rozpoznawalność w środowisku naukowym 
przejawia się również w dość wysokiej liczbie 37 manuskryptów jakie recenzował Habilitant w 
renomowanych periodykach oraz powierzenie mu recenzji wniosków grantowych przez 
zagraniczne agencje przyznające środki na badania naukowe.  
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Aktywność naukowa dr. R. Pielecha jest również istotna w pozyskiwaniu i uczestnictwie w 
grantach badawczych i konserwatorskich. W sumie pozyskał finansowanie i pełnił funkcję 
kierownika w trzech projektach oraz brał udział w dziesięciu projektach jako wykonawca. 

Dr Remigiusz Pielech prezentował wystąpienia na sześciu konferencjach krajowych i pięciu 
międzynarodowych.  

Habilitant zatrudniony był przez jeden rok akademicki (2015/2016) na Uniwersytecie 
Wrocławskim, a następnie od 2016 roku do dziś na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w ramach 
staży podoktorskich i etatów projektowych. Habilitant odbył miesięczny staż w Instituto Superior 
de Agronomia na Uniwersytecie w Lizbonie (Portugalia), oraz brał udział w warsztatach i 
spotkaniach grup roboczych na Université Rennes 2 (Francja), University Centre of South Iceland 
w Selfoss (Islandia), Univerzitet Singidunum w Belgradzie (Serbia) oraz Aristotle University of 
Thessaloniki (Grecja). Powyższe fakty potwierdzają wypełnienie przez dr. R. Pielecha konieczności 
realizowania aktywności naukowej w więcej niż jednej uczelni czy instytucji naukowej. 

W podsumowaniu tej części można ocenić, że aktywność naukowa dr. Remigiusza Pielecha, 
w zupełności spełnia wymogi stawiane przed kandydatami do stopnia dr. habilitowanego. 
 
 
Ocena Habilitanta pod względem osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych i popularyzujących 
naukę  
 

Dr Remigiusz Pielech może również pochwalić się istotnymi osiągnięciami w zakresie 
dydaktyki, organizacji i popularyzacji nauki. Zajęcia dydaktyczne prowadził w ramach studiów 
doktoranckich oraz rocznej pracy na etacie na UWr (lata 2005-2016). Do chwili obecnej angażuje 
się również w prace kół naukowych, seminaria dla magistrantów i opiekę nad pracami 
dyplomowymi oraz zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych. Był uczestnikiem projektu 
polegającego na tworzeniu pomocy dydaktycznych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, który 
został nagrodzony przez Rektora URK. Dr R. Pielech angażuje się również w kształcenie kadry 
naukowej: był promotorem pomocniczym dwóch ukończonych doktoratów oraz prowadzi kursy 
statystycznej analizy danych w środowisku R dla pracowników uczelni i doktorantów.  

Osiągnięcia organizacyjne Habilitanta to m.in. organizacja międzynarodowych warsztatów 
i ogólnopolskich konferencji, opieka nad bazami gromadzącymi dane o bioróżnorodności, praca w 
radach konsorcjów naukowych i w radzie naukowo-społecznej leśnego kompleksu promocyjnego 
oraz w zarządzie organizacji pozarządowej. Na popularyzatorską część aktywności Dr. R. Pielecha 
składają się liczne publikacje, opracowania i referaty dotyczące problemów ochrony przyrody 
(głównie na Dolnym Śląsku) oraz wywiady i autorstwo wpisów internetowych. Całokształt bogatej 
dodatkowej aktywności Habilitanta uzupełnia również autorstwo licznych ekspertyz, opracowań 
w ramach planów ochrony i współpraca ze służbami ochrony przyrody. Dr Remigiusz Pielech 
otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, 
oraz nagrody za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne Rektora Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie. Podsumowując, dr R. Pielech spełnia wymogi dotyczące osiągnięć 
dydaktycznych, organizacyjnych i popularyzujących naukę jakie stawiane są Habilitantom. 
 
 




