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1. Imię i nazwisko: Jan Bodziarczyk 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 

2.1. studia: leśnictwo (1982–1988); dyplom: magister inżynier leśnik,  

       Akademia Rolnicza w Krakowie, 1988; 

2.2. studia podyplomowe: 

2.2.1. Podyplomowe Studium Ochrony Przyrody im. Profesora Stefana Myczkowskiego 

         (1987-1988) – Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie; 

2.3. doktorat: doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa, specjalność botanika leśna, 

       Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, 1999. 

       Tytuł rozprawy doktorskiej: 
 
      „Struktura i warunki występowania zespołu Phyllitido-Aceretum Moor 1952 w Polsce” 
 
3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu: 

3.1. od 1988 r. – Akademia Rolnicza w Krakowie (Uniwersytet Rolniczy), Wydział Leśny, 

                           Zakład Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody, w tym: 

• 1988-1991 – asystent naukowo-techniczny; 

• 1991-1999 – asystent naukowo-dydaktyczny; 

• 1999 – adiunkt naukowo-dydaktyczny (aktualna nazwa jednostki: Zakład 
Botaniki i Ochrony Przyrody, Instytut Bioróżnorodności Leśnej, Uniwersytet 
Rolniczy w Krakowie). 

 
4. Wskazanie osiągnięcia∗ wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 
U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 
 

 
 

Jan Bodziarczyk 
 

„Struktura i dynamika populacji j ęzycznika zwyczajnego 
Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. w Polsce” 

 
 
 
 

                                                 
∗ w przypadku, gdy osiągnięciem tym jest praca / prace wspólne, należy przedstawić oświadczenia wszystkich 
jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie 
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5. CHARAKTERYSTYKA DOROBKU W ZAKRESIE DZIAŁALNO ŚCI  
NAUKOWO -BADAWCZEJ  

 

Moje zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z: 

• ekologią populacyjną roślin, 

• strukturą i dynamiką zbiorowisk leśnych, 

• fitosocjologią stosowaną, 

• ochroną przyrody. 

 

 Na osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej składa się 77 samodzielnych lub 

współautorskich prac opublikowanych (19 przed doktoratem i 58 po doktoracie), 92 

opracowania niepublikowane, w tym 34 abstrakty w materiałach konferencyjnych (8 przed 

doktoratem i 26 po doktoracie) oraz 58 prac o charakterze sprawozdań z badań naukowych 

lub raportów z ekspertyz (12 przed doktoratem i 46 po doktoracie). Spośród 77 prac 

opublikowanych, 15 ukazało się w języku angielskim, w tym 5 w czasopismach 

międzynarodowych: Forest Ecology and Management, Journal of Vegetation Science, 

Dendrochronologia, Colloques Phytosociologiques oraz Plant Population Biology; spośród 

wymienionych czasopism 4 pierwsze znajdują się w bazie Journal Citation Reports. Pozostałe 

prace w języku angielskim ukazały się w m. in. w Polish Journal of Ecology (Ekologia 

Polska), Botanical Guidebooks, Folia Forestalia Polonica, Polish Journal of Entomology. 

Prace w języku polskim publikowane były głównie w Fragmenta Floristica et Geobotanica 

Polonica, Studia Naturae, Acta Agraria et Silvestria, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Pieniny–

Przyroda i Człowiek, Rocznikach Bieszczadzkich, Przeglądzie Przyrodniczym, Przeglądzie 

Zoologicznym oraz kilku innych. Wśród opublikowanych prac 20 zajmują rozdziały w 

monografiach przyrodniczych, między innymi w monografii zbiorowisk roślinnych 

Pienińskiego Parku Narodowego, „Czerwonej Księdze Karpat Polskich” a także w 

podręcznikach metodycznych ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Większość 

artykułów lub komunikatów naukowych jest efektem ich wcześniejszego przedstawienia na 

konferencjach naukowych i wynikają głównie z prowadzonych własnych badań.  

 Prace niepublikowane to przede wszystkim sprawozdania z badań naukowych oraz 

opracowania o charakterze ekspertyz wykonane w większości na prośbę instytucji 

państwowych: jednostek Lasów Państwowych, Parków Narodowych, Biura Urządzania Lasu 

i Geodezji Leśnej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska, Instytutu Ochrony Przyrody PAN oraz Urzędu Miasta Krakowa. Ten 

rodzaj mojej działalności miał głównie charakter wykorzystania zdobytej wiedzy i 
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zastosowania jej w praktyce, zwłaszcza w podejmowaniu ważnych działań (przez w/w 

instytucje) z zakresu ochrony przyrody.  

Uczestniczyłem osobiście w 45 konferencjach lub seminariach naukowych (z czego 13 

miało charakter międzynarodowy), podczas których 49 razy prezentowałem swoje wyniki 

badań w formie referatu lub posteru (zał. 8). Współuczestniczyłem czynnie w zorganizowaniu 

4 konferencji naukowych o zasięgu krajowym, m.in. w przygotowaniu 50 Zjazdu Polskiego 

Towarzystwa Botanicznego, I Konferencji Pteridologicznej PTB. Brałem udział w 3 

międzynarodowych wyprawach naukowych: w Alpy Retyckie – Park Narodowy Stelvio 

(Włochy), gdzie zebrałem materiał do opracowania dendrochronologii limby oraz dwukrotnie 

w Karpaty Ukraińskie (Gorgany, Czarnohora, Góry Czywczyńskie), której celem było 

poznanie struktury górnoreglowych borów świerkowych oraz pobranie materiału do 

opracowania dendrochronologii świerka.  

W latach 2002–2005 kierowałem grantem finansowanym przez MNiSzW (KBN). 

Uczestniczyłem także w 6 grantach (MNiSzW) jako główny wykonawca lub wykonawca oraz 

w 23 innych projektach naukowo-badwczych (zał. 5). 

 

5.1. Osiągnięcia z zakresu ekologii populacyjnej roślin 

 

 Spośród opublikowanych prac czołową pozycję zajmuje przedstawiona do oceny 

monografia „Struktura i dynamika populacji języcznika zwyczajnego Phyllitis scolopendrium 

(L.) Newm. w Polsce”. Praca jest wynikiem, długoterminowych (ponaddwudziestoletnich) 

badań nad zróżnicowaniem zasobów i oceną tendencji dynamicznych języcznika zwyczajnego 

Phyllitis scolopendrium w całym polskim zasięgu. W wyniku przeprowadzonych badań 

zweryfikowałem granice występowania języcznika, dokumentując poszerzenie jego zasięgu 

poziomego i wysokościowego oraz oszacowałem zasoby gatunku. Przedstawiłem zależność 

występowania języcznika od warunków ekologicznych oraz określiłem wzorce 

przestrzennego rozmieszczenia gatunku w makro- i mikroskali. Zbadałem relacje pomiędzy 

osobnikami reprezentującymi różne stadia rozwojowe oraz elementy siedliska, warunkujące 

występowanie gatunku, rozwój osobników i trwałość populacji (zał. 7). 

 W zakresie ekologii populacyjnej roślin brałem również udział w badaniach nad 

ekologią jeżyny gruczołowatej Rubus hirtus (we współpracy z Prof. E. Pancer-Kotejową oraz 

Prof. J. Szwagrzykiem). Wieloletnie badania nad strategią i wzorcami przestrzennymi 

gatunku prowadzone były w aspekcie gospodarki leśnej. Powszechnie wiadomo, że w 

odpowiednich warunkach siedliskowych jeżyna gruczołowata jest gatunkiem dominującym w 
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lukach i może skutecznie ograniczać naturalne odnawianie się drzewostanu. Powstające luki 

w drzewostanach stymulują wzrost jeżyny rozmnażającej się głównie wegetatywnie. 

Wykazano, że największe tempo wzrostu liczebności pędów nastąpiło w 3 i 4 roku od 

powstaniu luki, a po 5 latach nastąpił 7-krotny wzrost zagęszczenia osobników. Osobniki 

Rubus hirtus rosnące w luce już po roku osiągały większą średnią wielkość niż osobniki 

rosnące pod okapem koron drzew, a sumaryczna długość przypadająca na jednostkę 

powierzchni w 4 roku badań była około 20-krotnie większa niż w pierwszym roku, ale w 

kolejnych latach wartość ta malała. Nie stwierdzono jednak żadnych mechanizmów, 

związanych z lokalnym przegęszczeniem. Osiedlanie się nowych ramet nie wykazywało 

żadnych prawidłowości w stosunku do rozmieszczenia osobników rodzicielskich. Wzorzec 

rozmieszczenia osobników był losowy i wraz ze wzrostem liczby osobników w kolejnych 

latach nie zmieniał się istotnie, poza jednym sezonem kiedy pojawiło się niewielkie skupisko 

siewek. Te wieloletnie badania zostały zwieńczone publikacją w „Journal of Vegetation 

Science”. 

 W zakresie badań nad ekologią roślin chciałem zwrócić uwagę na moje naukowe 

zainteresowania tłustoszem pospolitym dwubarwnym Pinguicula vulgaris subsp. bicolor.  

Takson ten z rodziny pływaczowatych aktualnie występuje tylko na jednym stanowisku w 

polskiej części Karpat (Beskid Niski). Od kilku lat prowadzę badania nad jego strukturą i 

dynamiką. Wynika z nich, że ta niewielka izolowana populacja liczy zaledwie 594 osobniki, 

które rozmnażają się generatywnie oraz wegetatywnie – poprzez gemma (gemmae), czyli 

pączki przybyszowe powstające pod koniec sezonu wegetacyjnego u nasady najmłodszego 

liścia. Połowa osobników w populacji wytwarza nasiona. Osobniki generatywne w 

porównaniu z osobnikami wegetatywnymi osiągają większe rozmiary (różnice statystycznie 

istotne), wytwarzają więcej liści w różyczce o większej powierzchni i szerszym zakresie 

zmienności obu cech. Gatunek przywiązany jest do eutroficznej młaki górskiej 

reprezentowanej przez zespół Valeriano-Caricetum flavae. Trudne warunki środowiska oraz 

niezbędne wymagania wilgotnościowe sprawiają, że strategia tego gatunku polega raczej na 

„trwaniu w danym miejscu” niż na intensywnym rozmnażaniu się. Wyniki badań nad 

tłustoszem zostały opublikowane, m.in. w monografii „Czerwona Księga Karpat Polskich. 

Rośliny naczyniowe” oraz w „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”.  

Ważnym rozdziałem w moich badaniach ekologicznych są także badania nad strukturą 

i dynamiką cisa pospolitego Taxus baccata. Szczegóły na ten temat przedstawiono w dalszej 

części autoreferatu (rozdz. 5.4). 
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5.2. Osiągnięcia z zakresu struktury i dynamiki zbiorowisk leśnych 

 

W tym zakresie do głównych osiągnięć zaliczam przede wszystkim badania nad 

drzewostanami jaworzyny górskiej z języcznikiem Phyllitido-Aceretum prowadzone od ponad 

20 lat na stałych powierzchniach badawczych – tych samych, na których prowadzę badania 

populacyjne nad języcznikiem zwyczajnym. Badania te początkowo ograniczone były 

wyłącznie do fitocenoz w Pienińskim Parku Narodowym a następnie rozszerzono je do całego 

zasięgu występowania tego zespołu w Polsce. Wyniki tych badań zostały przedstawione w 

kilku publikacjach (m.in. w „Ekologii Polskiej”) oraz na kilku konferencjach naukowych; 

sfinalizowane zostały w mojej pracy doktorskiej i są nadal kontynuowane. Warto jednak 

wspomnieć o nich w kontekście podobnych badań prowadzonych w buczynach i badań 

populacyjnych nad języcznikiem. Z badań nad strukturą jaworzyn wynika, że wykazują one 

wyraźną odrębność w stosunku do otaczających je buczyn nie tylko ze względu na kryteria 

fitosocjologiczne, ale także cechy struktury drzewostanów. Są przede wszystkim 

zróżnicowane regionalnie, a ich skład gatunkowy odzwierciedla skład drzewostanów innych 

zbiorowisk dominujących w danym regionie. Szczególnie zaznacza się odrębność jaworzyn 

pienińskich, w których duży udział ma jodła, gatunek dominujący w lasach Pienin. 

Zagęszczenie żywych drzew w jaworzynach jest średnio dwa razy mniejsze niż w buczynach 

a liczba wykrotów i drzew martwych wyższa, co związane jest z niestabilnością podłoża. 

Kamieniste stoki są czynnikiem ograniczającym odnawianie się drzewostanu a 

prawdopodobieństwo wywrotów na stromych stokach jest znacznie większe niż w innych 

zbiorowiskach leśnych. W fitocenozach jaworzyn Phyllitido-Aceretum, które stanową 

naturalne środowisko bytowania języcznika, przeprowadzono również badania nad wzorcami 

rozmieszczenia drzew. Analizy wykonano na tych samych powierzchniach, na których 

prowadzono poszukiwania wzorców dla języcznika i przy użyciu tych samych metod, ale w 

znacznie większej skali przestrzennej. Wśród drzew wykazano w zasadzie wszystkie typy 

wzorców – poza regularnym, ale najczęściej stwierdzano typ zbliżony do skupiskowego. 

Wśród analizowanych gatunków drzew największe zróżnicowanie wykazywały buk i jawor, a 

wiąz górski i lipa szerokolistna – przy małej skali odległości między osobnikami – 

wykazywały wzorzec skupiskowy, co było efektem wegetatywnego rozmnażania. W 

przypadku drzew wzorzec rozmieszczenia osobników uzależniony był zarówno od 

właściwości biologicznych gatunku, jak i od mozaiki mikrosiedlisk i luk w drzewostanach. 

Jawor – główny gatunek w jaworzynach, podobnie jak języcznik, dzięki odpowiednim 

przystosowaniom, typowym dla gatunków pionierskich, jest zdolny do zasiedlania 
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niestabilnego podłoża i w tak ekstremalnych warunkach tworzyć trwałe, powtarzające się w 

czasie i przestrzeni układy.  

Większość prac z tego zakresu wynika z bliskiej współpracy z Prof. dr hab. Jerzym 

Szwagrzykiem, który od wielu lat prowadzi badania nad strukturą i dynamiką zbiorowisk 

leśnych, szczególnie w starodrzewiach bukowo-jodłowych o charakterze naturalnym. Obiekty 

badawcze znajdują się przede wszystkim w obszarach objętych ochroną ścisłą 

Babiogórskiego i Pienińskiego Parku Narodowego, ale również w lasach gospodarczych 

Beskidu Sądeckiego (pasmo Jaworzyny). W pracach w których uczestniczyłem, wyróżnić 

można dwa główne nurty badawcze. Jeden związany z poszukiwaniem mechanizmów 

odnawiania się gatunków drzew i przeżywalnością najmłodszego pokolenia oraz drugi nurt 

związany z szukaniem prawidłowości i przyczyn wzorców przestrzennych w rozmieszczeniu 

drzew. 

Z prowadzonych badań na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego (Żarnówka) 

wynika, że struktura zbiorowisk leśnych funkcjonujących w naturalnych układach 

pozbawionych ingerencji człowieka jest bardzo złożona. Naturalne drzewostany wykazują 

dużą zmienność badanych cech w różnych skalach przestrzennych. Przy dużej skali 

przestrzennej częściowa zmienność jest odzwierciedleniem zmienności topograficznej, ale też 

naturalnych procesów i dynamiki luk w drzewostanie. Wraz ze wzrostem analizowanej 

powierzchni zmienność analizowanych cech drzewostanów bardziej wzrasta. W badaniach 

nad rozmieszczeniem przestrzennym żywych drzew, wykazano, że wszystkie drzewa razem 

oraz każdy gatunek osobno, rozmieszczone były losowo. Nie stwierdzono istotnych 

przestrzennych zależności między poszczególnymi gatunkami lub osobnikami 

reprezentującymi różne klasy grubości. Wykazano, że tylko rozmieszczenie drzew martwych 

miało charakter skupiskowy i było spowodowane głównie skupiskowym rozmieszczeniem 

martwych jodeł, które zamierały na skutek działalności patogenicznych grzybów.  

Badania nad odnowieniem i przeżywalnością najmłodszego pokolenia drzew 

obejmowały 10-letni okres i prowadzone były z kolei w lasach gospodarczych Leśnego 

Zakładu Doświadczalnego w Krynicy. W badaniach tych przeprowadzono również pomiar 

względnego natężenia światła, a dane odniesiono do przeżywalności poszczególnych kohort. 

Z analiz wynika, że kiełkowanie siewek było niezależne od natężenia światła, ale 

przeżywalność siewek wykazywała silną zależność od tego czynnika. Stwierdzono, że 

prawdziwy bank siewek zachowuje trwałość wówczas, kiedy natężenie światła waha się 

między 9 a 15% pełnego światła i dotyczy to nawet silnie tolerancyjnych na brak światła 
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gatunków, np. buka. Wykazano, że na rozmieszczenie siewek oraz ich przeżywalność miały 

wpływ korzystne mikrosiedliska. 

Nieco odrębnym, ale mieszczącym się w tym zakresie problemów badawczych jest 

zagadnienie kształtowania się dynamiki przyrostu na grubość drzew i klimatycznych 

uwarunkowań tego procesu. Uczestniczyłem w realizacji tematu, który związany był z 

opracowaniem bezwzględnie datowanej chronologii słojów rocznych wiązu szypułkowego 

Ulmus laevis z Lasu Mogilskiego w Krakowie. Po raz pierwszy w Polsce opracowano na 

podstawie tych materiałów standard dendrochronologiczny dla Ulmus laevis obejmujący lata 

1910–1988. Analizy dendroklimatyczne wykazały, że elementami meteorologicznymi 

decydującymi o szerokości słojów rocznych są wysokie temperatury w okresie od lutego do 

sierpnia oraz opady w miesiącach luty i marzec, które stymulują przyrost na grubość. 

Znaczący wpływ na kształtowanie się dynamiki przyrostu na grubość posiadają lata nasienne, 

które u wiązu występują co drugi rok. Badania te zostały opublikowane w 

„Dendrochronologii”. 

 Od ponad 20 lat prowadzę systematyczne badania nad dynamiką roślinności i tempem 

zarastania dwóch śródleśnych polan w Pienińskim Parku Narodowym. Z tych wieloletnich 

badań wynika, że zarastanie polan ma charakter spontaniczny, a wkraczanie gatunków 

leśnych następuje od obrzeży polan ku środkowi. Poszczególne gatunki wykazują różne 

wzorce zdobywania przestrzeni i różne tempo. Najpierw następuje przyrost liczby gatunków a 

następnie zwiększanie ich pokrycia. Spośród 13 gatunków drzewiastych, które stwierdzono w 

obrębie badanych polan, tylko dwa z nich: jawor i leszczyna odgrywają istotną rolę w 

sukcesji. Z analizy kartograficznej wynika, że w okresie kilkunastu lat drzewa i krzewy zajęły 

około 20% nowej powierzchni. Poważnym czynnikiem ograniczającym tempo zarastania obu 

polan jest, niedoceniane dotąd, masowe zgryzanie przez jelenie i sarny wkraczających na 

polany drzew i krzewów. Zjawisko to stanowi poważny czynnik ograniczający tempo 

sukcesji. 

 

5.3. Osiągnięcia z zakresu fitosocjologii stosowanej 

 

Do najważniejszych osiągnięć w zakresie fitosocjologii uważam samodzielne 

opracowanie rzadkiego zespołu leśnego jaworzyny górskiej z języcznikiem zwyczajnym 

Phyllitido-Aceretum w całym krajowym zasięgu. Posługując się metodami taksonomii 

numerycznej udowodniłem, że zbiorowisko to jest wewnętrznie zróżnicowane. Określiłem 

zmienność florystyczną w aspekcie geograficznym i piętrowym. Zaproponowałem nowy 
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podział syntaksonomiczny zespołu w Polsce, wyróżniając 3 odmiany geograficzne, 2 formy 

wysokościowe, kilka postaci oraz jeden wariant. Badania te wniosły szereg ważnych 

informacji przyczyniając się do poszerzenia wiedzy o jednym z najbardziej interesujących 

zespołów leśnych w Polsce.  

Większość badań z fitosocjologii w których uczestniczyłem, skoncentrowana była na 

obszarze Pienińskiego Parku Narodowego oraz w znacznie mniejszym zakresie również w 

Babiogórskim Parku Narodowym oraz w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na Wyżynie 

Krakowsko-Częstochowskiej. Badania pienińskie prowadzone były pod kierunkiem Prof. dr 

hab. E. Pancer-Kotejowej i związane były między innymi z monitoringiem roślinności leśnej 

wokół zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica oraz z realizacją grantu (finansowanego 

przez MNiSzW) dotyczącego określenia zmian roślinności na obszarze całego parku w 

okresie 1965–2000. Efektem pierwszego etapu badań był mój udział w międzynarodowym 

kongresie fitosocjologicznym (IAVS) w Bailleul (Francja) i prezentacja wyników badań, oraz 

późniejsza publikacja w „Collques Phytosociologiques”. Z kolei efektem badań w ramach 

grantu było opracowanie mapy fitosocjologicznej oraz monografii zbiorowisk roślinnych, w 

których miałem swój znaczący wkład. Jako główny wykonawca uczestniczyłem zarówno w 

pracach terenowych jak i przy opracowaniu kartograficznym mapy fitosocjologicznej. W 

monografii jestem autorem lub współautorem 4 rozdziałów (zał. 5), ale na uwagę zasługuje 

samodzielnie wykonana praca, w której określiłem wewnętrzne zróżnicowanie jaworzyn 

pienińskich, wyróżniając cztery warianty (typowy, z Abies alba, z Cadamine impatiens i z 

Carex digitata). W grupie jaworzyn pienińskich wyodrębniłem i opisałem nowe nieznane 

dotąd w Polsce zbiorowisko Acer pseudoplatanus–Chaerophyllum hirsutum, zróżnicowane na 

dwie formy wysokościowe. Szczegółowe badania fitosocjologiczne w Pieninach potwierdziły 

wcześniejsze wyniki badań autora nad zróżnicowaniem zespołu Phyllitido-Aceretum w 

Polsce. Badania te są dalej kontynuowane i zmierzają do przeprowadzenia rewizji całego 

związku Tilio platyphyllis – Acerion pseudoplatani w Polsce. 

Pozostałe prace z zakresu fitosocjologii w których uczestniczyłem, wykonane były dla 

potrzeb ochrony przyrody, przy przygotowaniu planu ochrony (np. Babiogórskiego Parku 

Narodowego) lub opracowaniu projektowanych rezerwatów przyrody i ich fitosocjologicznej 

charakterystyki (Bieszczady, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska). Wyniki zostały 

opublikowanie w czasopismach regionalnych („Roczniki Bieszczadzkie”).  

Współuczestniczyłem również w kartowaniu roślinności Krakowa, które zwieńczono 

wydaniem „Atlasu roślinności rzeczywistej Krakowa”.  
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5.4. Osiągnięcia z zakresu ochrony przyrody 

 

W tym zakresie tematycznym mieści się większość zagadnień związanych z ekologią 

populacyjną roślin; elementy te wzajemnie się przenikają. Dotyczy to również pracy nad 

języcznikiem zwyczajnym Phyllitis scolopendrium – wskazanej jako najważniejsze moje 

osiągnięcie naukowe. Do ważnych zagadnień w zakresie ochrony przyrody należy zaliczyć 

również badania nad ekologią cisa pospolitego Taxus baccata oraz rzadkich i chronionych 

gatunków roślin, jak tłustosz pospolity dwubarwny Pinguicula vulgaris ssp. bicolor, turzyca 

biała Carex alba, wiechlina styryjska Poa stiriaca, starzec polny Senecio integrifolius, storzan 

bezlistny Epipogium aphyllium, ale także zwierząt, takich jak nadobnica alpejska Rosalia 

alpina czy dużych drapieżników: wilka Canis lupus, rysia Lynx lynx i niedźwiedzia Ursus 

arctos. 

Od 12 lat prowadzę systematyczne badania populacyjne nad cisem pospolitym – 

gatunkiem rzadkim i chronionym. Badania te koncentrują się głównie na strukturze wielkości 

i ocenie zasobów oraz odnawianiu się gatunku w polskiej części Karpat. Badania te 

przyniosły już sporo ciekawych odkryć i w pewnym sensie dają nowy pogląd na 

występowanie i zasięg cisa w tym obszarze Polski. Wynika z nich, że Karpaty stanowią 

największą ostoję tego gatunku w Polsce, a dotychczasowe opinie o jego rzadkości i 

zamieraniu nie potwierdzają się. Odkryto sporo nowych stanowisk, głównie w lasach 

prywatnych. Wykazano, że gatunek zwiększa lokalny zasięg, natomiast największym 

zagrożeniem dla niego jest w wielu regionach intensywne zgryzanie przez jeleniowate. 

Stwierdzono, że w lasach gospodarczych, w których występuje chroniony cis, umiarkowane 

użytkowanie drzewostanów sprzyja jego rozwojowi. W wielu rezerwatach przyrody 

stwierdzono natomiast zahamowanie wzrostu poszczególnych osobników, deformacje koron i 

osłabienie żywotności oraz zmniejszenie obradzania nasion. Wykazano, że czynnik świetlny 

odgrywa istotną rolę i decyduje w dużej mierze o stanie zdrowotnym poszczególnych drzew i 

obfitości obradzania. Dotychczasowe wyniki badań nad cisem w Karpatach opublikowano w 

kilku czasopismach: w „Acta Agraria et Silvestria”, w „Rocznikach Bieszczadzkich” oraz 

„Chrońmy Przyrodę Ojczystą”.  

Prace nad pozostałymi gatunkami roślin związane były z monitoringiem oraz 

określeniem podstawowych cech populacyjnych, pod kątem ich zagrożeń; prowadzone były 

głównie pod kierunkiem Prof. dr hab. Kazimierza Zarzyckiego oraz Prof. dr hab. Haliny 

Piękoś-Mirkowej. Wyniki tych badań zostały zwieńczone monografią „Czerwona Księga 
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Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe”, w której jestem autorem i współautorem 4 rozdziałów 

– każdy poświęcony innemu gatunkowi.  

W zakresie moich zainteresowań znalazły się również zwierzęta, szczególnie 

chronione, i nie jest to zainteresowanie przypadkowe. Pierwsza praca, jaką opublikowałem – 

jeszcze jako student – dotyczyła stwierdzenia występowania niedźwiedzia na terenie Gorców. 

Kolejne prace (wspólne z Profesorem J. Szwagrzykiem) dotyczyły zagadnień problemowych, 

m.in. sytuacji dużych drapieżników w Tatrzańskim Rezerwacie Biosfery w kontekście 

przegęszczenia populacji i ich dynamiki oraz analizy ich występowania w odniesieniu do 

obszarów chronionych, a także poza nimi („Przegląd Przyrodniczy”). Zagadnienia te były 

prezentowane na kilku konferencjach poświęconych zagadnieniom ochrony przyrody, m.in. w 

Łagowie Lubuskim oraz w Białowieskiej Stacji Zakładu Badania Ssaków PAN. Za 

najważniejsze osiągnięcie w tym zakresie uważam wyniki dwuletnich badań nad 

występowaniem wilka i rysia na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego. W oparciu o 

systematyczne zimowe tropienia prowadzone w dwóch sezonach (2004/2005 i 2005/2006) 

wykazałem, że oba gatunki koegzystują na obszarze BPN, co wynika z wykorzystania przez 

nie przestrzeni w różnym czasie. Stwierdziłem, że zakres poziomych migracji obu gatunków 

jest podobny, a różnice zaznaczają się w aspekcie pionowym; zasięg rysia na obszarze parku 

był około 100 m wyższy niż wilka. Analizując związek obu drapieżników z typem roślinności 

wykazałem, że ryś częściej pojawiał się w górnoreglowych świerczynach oraz jaworzynach, 

natomiast wilk preferował dolnoreglowe bory mieszane oraz olszyny przypotokowe. Z badań 

wynika, ze związek wilka z olszynami, które zajmują specyficzne siedliska pod względem 

topograficznym, nie był przypadkowy, a odzwierciedlał specyficzną taktykę polowań. 

Opublikowane wyniki („Ochrona Beskidów Zachodnich”) wnoszą nowe informacje, 

uaktualniając dotychczasową wiedzę na temat częstości występowania obu drapieżników na 

obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego, ale również określają wpływ drapieżników na 

swoje ofiary.  

W zakresie moich naukowych zainteresowań zwierzętami chronionymi 

uczestniczyłem również w badaniach dotyczących nadobnicy alpejskiej Rosalia alpina – 

rzadkiego chrząszcza z rodziny kózkowatych Cerambycidae. Na szczególną uwagę zasługuje 

tu opisanie osobliwego stanowiska naturalnego tej kózki oraz jej związku troficznego z 

wiązem górskim Ulmus glabra, co opublikowano w „Polish Journal of  Entomology”. 
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6. CHARAKTERYSTYKA DOROBKU W ZAKRESIE  
DZIAŁALNO ŚCI DYDAKTYCZNEJ  

 

 W zakresie dydaktyki mój dorobek obejmuje promotorstwo 38 prac dyplomowych  

w tym 24 prace magisterskie, 10 prac inżynierskich i 4 prace na Podyplomowym Studium 

Ochrony Przyrody. Prace te były zawsze wysoko oceniane przez recenzentów, niektóre z nich 

zostały wyróżnione. Ważnym dorobkiem w zakresie edukacji akademickiej było opracowanie 

autorskiego programu „Edukacja ochrony przyrody” i wdrożenie go jako nowy kurs, 

początkowo jako cykl wykładów, potem rozszerzono zakres treści o zajęcia kameralne i 

terenowe, pod nazwą „Edukacja przyrodniczo-leśna”. Przedmiot ten po raz pierwszy 

wprowadzono do programu studiów na Wydziale Leśnym w Krakowie w 2000 r. i przez 10 

lat byłem jedynym prowadzącym ten przedmiot. W okresie ostatnich 5 lat opracowałem i 

wdrażałem nowe autorskie programy z przedmiotu „Ochrona przyrody” dla dwóch 

specjalności („Gospodarka leśna” oraz „Ochrona zasobów leśnych”) na I i IIo. Przygotowałem 

również nowy program (wykłady, ćwiczenia terenowe) dla międzywydziałowego kierunku 

Architektura Krajobrazu, który od najbliższego roku akademickiego będzie realizowany. Od 

21 lat prowadzę zajęcia z botaniki leśnej, a od 3 lat biorę aktywny udział w zajęciach na 

Podyplomowym Studium Ochrony Przyrody im. Profesora Stefana Myczkowskiego. 

Dwukrotnie pełniłem funkcje wychowawcze, jako opiekun „rocznika” studentów Wydziału 

Leśnego na specjalności „Ochrona zasobów leśnych”, w latach 1995-2000 oraz 2000-2005.  

 Od początku zatrudnienia (1988) na Wydziale Leśnym jestem zaangażowany w 

studencki ruch naukowy, pełniąc funkcję opiekuna Sekcji Botaniki Leśnej i Ochrony 

Przyrody Koła Naukowego Leśników. W tym czasie, zorganizowałem 34 obozy naukowe, w 

tym 3 wyprawy poza granice kraju – w Karpaty Ukraińskie (Pasmo Czarnohory oraz 

Gorgany). Efektem wypraw w Karpaty Wschodnie było opracowanie wyników badań i 

napisanie rozdziału o strukturze górnoreglowych borów – wspólnie ze studentami – w 

monografii poświęconej badaniom naukowym w Czarnohorze, wydanej przez Uniwersytet 

Jagielloński („Czarnohora. Przyroda i człowiek”). Uczestniczyłem w zorganizowaniu 17 sesji 

kół naukowych, w tym również międzywydziałowych oraz międzyuczelnianych; 22 razy 

byłem opiekunem referatów wygłoszonych przez studentów na sesjach kół naukowych 

(również międzynarodowych), którzy 13 razy zdobywali najwyższe lokaty oraz wyróżnienia 

(I miejsce 4-krotnie, II miejsce 2-krotnie, III miejsce 5-krotnie oraz 2-krotnie wyróżnienie). 

Na podkreślenie zasługuje zdobycie przez moich podopiecznych I i II miejsca na 

Ogólnopolskiej Sesji Studentów Leśnictwa (Zakopane 2008). W całym okresie opieki nad 

działalnością koła naukowego studentów zorganizowałem ponad 150 spotkań, na których 
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różne zagadnienia referowali studenci, a także zaproszeni goście z instytucji naukowych 

(Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego, Instytutu Botaniki PAN, Instytutu 

Botaniki UJ, Instytutu Ochrony Przyrody PAN oraz z Tatrzańskiego, Gorczańskiego i 

Ojcowskiego Parku Narodowego). Spotkania te zawsze cieszyły i nadal cieszą się dużym 

zainteresowaniem o czym świadczy wysoka frekwencja studentów (po kilkadziesiąt osób na 

każdym spotkaniu, rekord wyniósł 97 osób). W ramach spotkań SBLiOP zorganizowałem 

również jednodniowe wycieczki przyrodnicze na Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, 

Wyżynę Miechowską, do krakowskiego ogrodu botanicznego oraz na „czwartki botaniczne” 

odbywające się w ramach stałych spotkań Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Instytucie 

Botaniki UJ i PAN (szczegóły zawiera zał. 8). 

 

7. CHARAKTERYSTYKA DOROBKU W ZAKRESIE  
BADAŃ STOSOWANYCH 

 

Prace naukowo-badawcze oraz zdobyta przeze mnie wiedza znalazły zastosowanie w 

praktyce. W większości przypadków są to opinie lub ekspertyzy dotyczące różnych 

zagadnień, ale przede wszystkim na styku gospodarki leśnej i ochrony przyrody. Sporo z nich 

dotyczy waloryzacji lub projektowania różnych obszarowych form ochrony (rezerwatów 

przyrody, użytków ekologicznych, ochrony gatunków rzadkich) oraz wyrażenia opinii w 

sytuacjach problemowych. Od wielu lat współpracuję w tym zakresie z Pienińskim Parkiem 

Narodowym, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie, RDLP w Krośnie,  

RDLP w Katowicach, Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie oraz 

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie oraz RDOŚ w Rzeszowie. W ramach 

współpracy – na zaproszenie głównie RDLP oraz parków narodowych – przeprowadziłem 36 

szkoleń dla leśników z zakresu ochrony przyrody i diagnozowania zbiorowisk roślinnych. 

Jako konsultant współpracuję z zespołami BULiGL przy kartowaniu i opracowaniu map 

fitosocjologicznych. Aktualnie uczestniczę (jako konsultant i wykonawca) w projekcie 

realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie: „Ochrona cisa 

pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie”. Ważnym akcentem w zakresie 

współpracy z praktyką jest koordynowanie na szczeblu krajowym (na zaproszenie Instytutu 

Ochrony Przyrody PAN w Krakowie) monitoringiem jaworzyn – rzadkim siedliskiem 

przyrodniczym o znaczeniu priorytetowym. W okresie 2006-2009 przeprowadziłem w 

polskiej części Karpat oraz na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – dla potrzeb 

monitoringu przyrodniczego – ocenę stanu zachowania płatów tego zbiorowiska leśnego na 

ponad 70 stanowiskach. Dla potrzeb praktycznych opracowałem (we współautorstwie z K. 
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Świerkoszem) 7 rozdziałów w podręcznikach metodycznych mających charakter instrukcji i 

przewodników do samodzielnego prowadzenia monitoringu jaworzyn. W opracowaniach tych 

wykorzystałem również wyniki moich badań nad strukturą i dynamiką tego zbiorowiska. 

 

8. CHARAKTERYSTYKA DOROBKU W ZAKRESIE  
 DZIAŁALNO ŚCI ORGANIZACYJNEJ  

 

Pełnione funkcje społeczne na Uczelni: 

 

• od 1988 roku do chwili obecnej jestem opiekunem Sekcji Botaniki Leśnej i Ochrony 

Przyrody Koła Naukowego Leśników, 

• w latach 1999/2000 oraz 2000/2001 pełniłem funkcje zastępcy oraz sekretarza 

Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej; 

• w latach 2003–2005 byłem członkiem Rady Wydziału; 

• w latach 2003–2005 byłem członkiem Wydziałowej Komisji ds. Nauki; 

• w latach 2005–2008 byłem członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej; 

• w roku 2006 byłem członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok 2006/2007; 

• od 2008 roku do chwili obecnej jestem członkiem Wydziałowej Komisji ds. Leśnego 

Zakładu Doświadczalnego w Krynicy. 

 

Pełnione funkcje społeczne poza Uczelnią: 

 

• jestem redaktorem czasopisma „Pieniny-Przyroda i Człowiek”, 

• współredaktorem „Monografii Pienin”, 

• członkiem zespołu redakcyjnego ogólnopolskiego czasopisma „Chrońmy Przyrodę 

Ojczystą”, 

• redaktorem części przyrodniczej przygotowywanej polsko-słowackiej „Monografii       

Pienin”, 

• w latach 1995–1998 i 1998–2002 byłem członkiem Zarządu PTB Oddziału 

Krakowskiego; 

• od 2001 r. jestem członkiem zarządu (oraz współzałożycielem) Sekcji 

Pteridologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 

• w latach 2005–2008 byłem członkiem Rady Naukowo-Społecznej Leśnego 

Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Sądeckiego”,  
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• w latach 2006 i 2007 byłem członkiem Regionalnego Organu Opiniodawczo-

Doradczego do spraw powszechnej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory, działającej przy Dyrektorze Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Krakowie; 

•  w latach 2006 i 2007 r. byłem członkiem Zespołu Organu Opiniodawczo- 

Doradczego do spraw powszechnej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory, działającej przy Nadleśnictwie Dukla (RDLP Krosno); 

• od 2009 roku jestem członkiem Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego, w 

tym członkiem Komisji Rady ds. Projektu Planu Ochrony PPN na lata 2010-2030 r. 

 

9. NAGRODY  

 

• X. 2003 r. Nagroda indywidualna IIo Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie; 

• X. 2009 r. Nagroda indywidualna IIo Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. 

Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

 

 

 

 

Kraków, 21 czerwca 2012 r. 

 

 

 

 

    

 

 


