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Prof. dr hab. Anna Kryszak

Katedra L4karstwa i Krajobrazu Przyrodniczego

Uniwersy.tet Przyrodniczy w Poznaniu

Recenzja

osi4gnig6 dr Teresy Wylupek
ubiegajqcej sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych

w dyscyplinie agronomia

Recenzjg wykonano na proSbg prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka, Dziekana

Wydzialu Agrobioin2ynierii Uniwersy'tetu Przyrodniczego w Lublinie wraz z informacjq, Ze

decyzj4 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytul6w z dn. 4 czerwca 2018 roku zostalam

powolana na recenzenta Komisji Habilitacyjnej do przeprowadzenia postgpowania

habilitacyjnego dr Teresy Wylupek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Oceng formaln4 i merytoryczn4 wykonano na podstawie zlo2onych przez Kandydatkg

dokument6w obejmujEcych:

l/ wniosek z dnia 10.04.2018 o przeprowadzenie postgpowania habilitacyjnego w

dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia skierowany przez paniq dr TeresE

Wytupek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytul6w;

2/ autoreferat *raz z om6wieniem osi4gnigcia naukowego naukowe pt: .,Ocena

.florystyczno-siedliskowa fitocenoz trwalych u2ylk6w zielonych obszaru Naturct 2000 Dolina

Ittolicy PLH060058 oraz ich wartoit przyrotlnicza i paszowa" (zal4czonego do material6w w

formie dziela opublikowanego w caloSci) oraz pozostalych osiqgnigi naukowo-badawczych

- w jEzyku polskim i angielskim;

3l v"ykaz oryginalnych, opublikowanych prac naukowych (wraz z kopiami

najwazniejszych publikacji niewchodz4cych w sklad osi4gnigcia naukowego) lub tw6rczych

prac zawodowych (wraz z kopiami najwazniejszych publikacji niewchodz4cych w sklad

osiqgnigcia naukowego) zawieral4cy informacjg Habilitantki o stopniu jej zaangaZowania w

powstanie tych prac;

4/ informacjg o osi4gnigciach dydaktycznych, wsp6lpracy naukowej i popularyzacji

nauki waz z zal4cznikarni dokumentuj4cymi te osi4gnigcia;

5/ kopig dyplomu doktora nauk rolniczych

Wszystkie przedloZone dokumenty spelniaj4 wymogi formalne.



1. Najwa2niejsze fakty z 2yciorysu zawodowego dr Teresy

Wylupek

Pani dr Teresa Wylupek urodzila sig 30 listopada 196l roku w Szczebrzeszynie.

Kariera zawodowa Habilitantki zwi4zana jest w caloSci z Uniwersytetem przyrodniczym w

Lublinie. W 1985 r ukoriczyla studia na Wydziale Zootechnicznym (obecnie Wydzial

Biologii, Nauk o Zwierzgtach i Biogospodarki) na 6wczesnej Akademii Rolniczej w Lublinie

uzyskuj4c tytul magistra inzyniera zootechniki, przedstawiajqc pracg magistersk4 pt.:

,,Obserwacje nad zachowaniem sig kanikdw polskich w ostoi Roztoczahskiego Parku

Narodowego" (promotor: prof. dr hab. Ewald Sasimowski). W 1986 roku zostaia zatrudniona

jako starszy technik w Akademii Rolniczej w Lublinie, w Instytucie Nauk Rolniczych w

ZamoSciu, Zakladzie Produkcji RoSlinnej, gdzie nastgpnie od 1991 roku awansowala na

stanowisko specjalisty. Na tym stanowisku byla zatrudniona do 1999 roku. Prace doktorsk4

Habilitantka obronila na Wydziale Rolniczym (obecnie Agrobioin2ynierii) Akademii

Rolniczej w Lublinie uzyskuj4c stopiei naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie

agronomii-l4karstwo na podstawie rozprawy doktorskiej pt. " Florystyczna i rolnicza

charaherystyka lqk i pastwisk w dolinie Poru" ((promotor: prof dr hab. Czeslawa Trqba).

Jednoczeinie po uzyskaniu stopnia naukowego doktora od 1999 roku awansowala na

stanowisko adiunkta w Akademii Rolniczej w Lublinie, w Instytucie Nauk Rolniczych w

ZamoSciu (od 2008 Wydzial Nauk Rolniczych, a od 2014 Wydzial Biogospodarki), w

Zakladzie Technologii Produkcji RoSlinnej (od 2004 Zaklad Produkcji Rodlinnej i

Agrobiznesu, a od 2012 Katedra Biologii RoSlin). Obecnie, od 2015 pracuje jako adiunkt w

Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, na Wydziale AgrobioinZynierii w Katedrze

L4karstwa i Ksztaltowania Krajobrazu, ZaHadzie Studi6w Krajobrazowych i Gospodarki

Przestrzennei.

2. Ocena osiQgnigcia naukowego oraz

opublikowanego dorobku naukowego

pozostalego

2.1, Ocena osi4gnigcia naukowego

Praca naukowa Pani dr Teresy Wylupek pt.: ,,Ocena florystyczno-siedliskowa

Jitocenoz trwalych uiXttktiw zielonych obsT,aru Natura 2000 Dolina llolicy PLH060058 oraz

ich wartoit przyrodnicza i paszowa" przedlo2ona jako rozprawa habilitacyjna zawiera w

swej treSci tematykg, kt6r4 Autorka zajmuje sig od szeregu lat. Zostala ona opublikowana w

jgzyku polskim, jako monografia w Wydawnictwie Uniwersl.tetu Przyrodniczego w Lublinie,



serii Rozprawy Naukowe, 2.391. Rozprawa liczy 144 stron druku oraz 9 tabel w formie

zalEcznik6w. Dob6r pi5miennictwa (359 prac, w tym blisko 7Vo pozycli literatury

obcojgzycznej) jest SciSle zwiryzany z tematyk4badah zawartych w osi4gnigciu naukowym.

Przedstawione w monografii wyniki badan dotyczq ekologicznych podstaw ochrony szaty

roSlinnej i siedlisk pr4'rodniczych Natura 2000, a przede wszystkim zagadnieri z zakesu

botaniki, geobotaniki oraz l4karstwa.

Sklad gatunkowy zbiorowisk l4kowych jest determinowany przez wiele czynnik6w

natury biologicznej, Srodowiskowej, antropogenicznej, a przez to moZe podlegai czgstym

zmianom. Szczeg6lnie sklad gatunkowy fitocenoz trawiastych siedlisk mokrych oraz

zmiennie uwilgotnionych, narrtony jest na wielokierunkowe przeksztalcenia prowadzEce do

zmian ich warto6ci przyrodniczej i rolniczej. Przyczyny ich naleZy upatrywai w zmianach

warunk6w siedliskowych, ponadto u2ytkowania runi zbiorowisk ldowych. St4d dla

zapobie|enia niekorzystnym, zar6wno z punktu widzenia przyrodniczego jak i rolniczego,

przemianom zbiorowisk koniecznym jest monitorowanie zmian i ich przyczyn, by w ten

spos6b uzyskai informacje, kt6re z czynnik6w maj4 najwigkszy wplyw na przeksztalcenia

fitocenoz. Szczeg6lnie niepokojqce jest zachodzenie podobnych proces6w na terenach

objgtych ochron4, m.in. na obszarach sieci Natura 2000. W kontekScie tego wyb6r tematu

pracy, nakreSlona hipoteza badawcza, koncepcja badari, poruszane w przedstawionej

rozprawie habilitacyjnej zagadnienia s4 aktualne, ale co nale2y podkre3lii maj4 one zar6wno

wymiar poznawczy, a przede wszystkim praktyczny. Nale2y stwierdzii, 2e przedstawiona

monografia stanowi zwarte rczwiqzanie problemu nakre6lonego w celu pracy, tj. oceny

florystycznej i paszowej zbiorowisk klas Phragmitetea i Molinio-Athenatheretea na obszarze

Natura 2000 Doliny Wolicy PLH060058, a zakres wieloaspektowych badari poddanych

analizie statystycznej zasluguj4 na uznanie. Zatem Habilitantka dobrze rozeznala aktualne

problemy zwi1zane z polrzeb4 monitorowania fitocenoz siedlisk mokych i zmiennie

uwilgotnionych na objgtym badaniami obszarze, ich rzetelnej charakterystyki, ponadto

dostrzegla AoZonoS{ proces6w jakie im zagraZajq, a tym samym, jak s4dzg, uznala jak przed

duZym wezwaniem siebie postawila.

Oceniana praca napisana jest w oparciu o wyniki zebrane podczas Zmudnych i

pracochlonnych Sletnich geobotanicznych i fitosocjologicznych badair terenowych, kt6re

nastgpnie zostaly przeanalizowane i opracowane, a takle poszerzone o wyniki badari

chemicznych gleby i runi l4kowej. W tym miejscu podkre3lii naleZy szeroki zakres

prowadzonych badan, i kompleksowe ich ujgcie, co podnosi walory zar6wno pozrrawcze

pracy jak i uzasadnia dzialania praktyczne maj4ce na celu ich wykorzystanie w ochronie tego



obszaru. Do podjgcia tego typu badari Habilitantka byla dobrze przygotowana prowadzqc

wczesniej wieloletnie badania geobotaniczne oraz poprzez ci4gle poszerzanie swojej wiedzy i

umiejgtnodci, biorqc udzial w szkoleniach i kursach oraz wsp6lprac uj4c przy realizacji

projekt6w z innymi jednostkami badawczyrni. Badania pod wzglEdem metodycznym zostaly

wykonane w spos6b poprawny, a na szczeg6lne podkre3lenie zasluguje wla3ciwie

przeprowadzona ocena statystyczna uzyskanych wynik6w i ich zinterpretowanie.

Do ciekawych, a nawet nowatorskich ujgd metodycznych nalely zaliczy(, m.in.:

- zastosowanie analizy numerycznej do klasyfikacji fitosocjologicznej,

- zastosowanie wielu wska2nik6w w ocenie r6Znorodnoici florystycznej

wyr6Znionych syntakson6w pozwalaj4cych je wieloaspektowo scharakteryzowai,

- poddanie analizie statysty cznel z u?yciem systemu SAS 9.2 z Enterprise Guide

obliczonych wskaznik6w r6ZnorodnoSci oraz wynik6w analiz chemicznych pr6bek materialu

roSlinnego i glebowego,

- zastosowanie nieparametrycznej analizy wariancji ANOVA z testem Kruskala-

Wallisa dla oceny zr6Znicowania warunk6w siedliskowych wyr62nionych syntakson6w.

Pod wzglgdem formalnym praca takle nie budzi zastrzeien, i jednoznacznie

stwierdzam, 2e przedstawione przez dr Teresg Wyiupek do oceny osi4gnigcie naukowe wnosi

do badan Srodowiskowych i agronomicznych nowe aspekty poznawcze i aplikacyjne, do

kt6rych naleZy zaliczy (, :

- wykazanie znacznego bogactwa florystycznego ekosytem6w trawiastych dolin

necznych, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko w liczbie notowanych gatunk6w roilin ale

tak2e w liczbie wyr62nionych zespol6w i zbiorowisk roilinnych,

- wzbogacenie wiedzy o powiqzaniu warunk6w siedliskowych z wyksztalceniem

konkretnych syntakson6w; aczkolwiek szkod,a, i2 nie potwierdzono statystycznie zaleano!;ci

pomigdzy poszczeg6lnymi skladnikami charakteryzuj4cymi warunki siedliskowe fitocenoz, a

wska2nikami oceniaj4cymi ich r62norodnoSi florystyczn4,

- wykazanie, i2 plon nadziemnej biomasy i jej wartoSd paszowa s4 zale2ne nie tylko

od skladu gatunkowego fitocenoz, ale Iakle w znacznym stopniu od zawarto5ci

makroelement6w w glebach orM stosunk6w r6wnowaZnikowych i wagowych

poszczeg6lnych skladnik6w w suchej masie runi,

- ponadto wykazanie, iz analiza wynik6w florystyczno-siedliskowych pozwoli

wskazad moZliwe kierunk6w sukcesji, a pol4czenie ich wynikami uzyskanymi z analizy

chemicznej biomasy, pozwoli podjqi odpowiednie decyzje zv'ttqzane z ochron4 zbiorowisk

szczeg6lnie wartoSciowych przyrodniczo i jednoczeSnie kierunk6w ich uZytkowania.



Reasumuj4c, uwazam, i2 opublikowana monografia dr Teresy Wylupek,

przedstawiona do oceny jako osi4gnigcie naukowe, jest dzielem oryginalnym,

pzygotowanym na podstawie wnikliwej analizy wynik6w uzyskanych podczas wieloletnich

badari florystycznych, siedliskowych orcz analizy chemicznej biomasy ro5linnej. ponadto

chcialbym podkredli6, i2 monografia bgd4ca osi4gnigciem naukowym Habilitantki wymagala

opanowania przez Ni4 r62norodnych narzEdzi badawczych, poczAwszy od metod terenowych,

poprzez analizy statystyczne, po analizy laboratoryjne z zakresu chemii gleby i masy

roSlinnej. Cechy te charakteryzuj4 d ojrzalego badacza.

W mojej opinii, przedstawione do recenzji osi4gnigcie naukowe dr Teresy

Wylupek stanowi zn czne osi4gnigcie Habilitantki i warto5ciowy Jej wklad w rozw6j

dyscypliny naukowej - agronomia, zatem spelnia wymogi merytoryczne i metodyczne

stawiane w postgpowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w

dyscyplinie agronomia.

2.2. Ocena pozostalego opublikowanego dorobku naukowego

Poza publikacj4, przedstawion4 jako dorobek naukowy oraz na podstawie zal4czonych

puez Kandydatkg dokument6w ,,Wykazu opublikowanych prac naukowych lub tw6rczych

prac zawodowych", stwierdzam, i2 w sklad dorobku Habilitantki wchodzi l0l publikacji, w

tym 70 oryginalnych prac tw6rczych 7 rozdzial6w w monografiach oraz 24 innych prac

naukowych, komunikat6w i streszczeri w materialach konferencyjnych. Trzy spoSr6d prac

oryginalnych zostaly opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych z listy JCR,

a pozostale prace w innych recenzowanych czasopismach naukowych. W 18 pracach dr

Teresa Wylupek jest jedynym autorem, a pozostale stanowi4 opracowania wsp6lautorskie,

wir6d nich w 42 jest autorem wiod4cym z ttdzialem 40-90Yo, a w pozostalych Jej udzial

wynosi 20-30%. Taka struktura Swiadczy o Jej znacz4cej roli przy opracowaniu koncepcji

badari, ich realizacji oraz redakcyjnym opracowaniu i interpretacji wynik6w. Potwierdzeniem

tego jest fakt, iZ w wigkszoSci opracowari zespolowych (ok. 57%) Habilitantka jest

pierwszym lub drugim autorem. Szesna6cie spodr6d prac opublikowano w jgz. angielskim.

Zdecydowana wigkszo66 prac oryginalnych (ponad 8l7o) Habilitantka opublikowala po

uzyskaniu stopnia naukowego doktora, co wskazuje na systematyczny rozw6j, a

prawdopodobnie wynika z potrzeby ci4glego poszerzania wiedzy i mo2liwoSci praktycznego

wykorzystania uzyskanych wynik6w.

Oryginalne prace tw6rcze zostaly opublikowane w nastgpuj4cych czasopismach

naukowvch:



al z listy JCR: Journal of Elementologt Q prace, IF uor+:0,690; IF zoro= 0,641); Ochrona

Srodowiska (IFzors=0,425) oraz Grasslqnd Science in Europe 17 (MNiSW:l0pkt).

Sumaryczy wsp6lczynnik lvplywu za te prace wg. roku wydania wynosi IF= 1,756 (suma

punkt6w MNiSW = 55, a wg. Komunikatu MNiSW z d.9.12.2016: 60)

b/ spoza listy JCR: Zeszyty Problemowe Postgpdw Nauk Rolniczych (11), Annales UMCS

sec. E, Agricultura (9), N-qkarstwo w Polsce (9), Roczniki Naukowe Stowarzyszenia

Ekonomistdw Rolnichua I Agrobiznesu (5), Acta Agrobotanica (3), Folia (Jniversitatis

Agriculturae Stetinensis Agricultura (3), Pamigtnik Pulawski (3), Zeszyty Naukowe Aktdemii

Rolniczej w Krakowie (2), Acta Scienlarum Polonorum Administratio Locorum (l), Annales

UMCS sec EE, Zootechnica (1), Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roilin (1),

Biuletyn Naukowy Uniwersytetu llarmihsko-Mazurskiego (l), Fragmento Agronomica (1),

Roczniki Nauk Rolniczych (1), Teka Komisji Ochrony i Ksztttltowania Srodowiska

Przyrodniczego (1), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu -
Rolnictwo (1). Sumaryczna liczba punkt6w MNiSW za Ie prace wg. roku wydania wynosr

283, awg. Komunikatu MNiSW z d. 9.12.2016 wynosi - 407).

Parametrycznie dorobek publikacyjny dr Teresy Wylupek opisuj4 nastgpuj4ce dane,

cytowane przez Autorkg wniosku na podstawie Web of Science: IH: 2; liczba cytowani: 9 (w

tym 8 bez autocytowaf, a sumaryczna liczba cytowari opublikowanych prac oryginalnych

wynosi 75).

Podsumowujqc, pod wzglgdem iloSciowym dorobek naukowy dr Teresy Wylupek w

mojej ocenie spelnia wymogi stawiane kandydatom ubiegaj4cym sig o stopieri naukowy

doktora habilitowanego. Natomiast oceniaj4c wartoSci wskaznik6w parametrycznych sq one

niewysokie, co wynika przede wszystkim z miejsca publikowania badan, tj. w czasopismach

o stosunkowo ograniczonym odbiorze. Nale2y jednak podkreSlii, i2 po zapoznaniu sig z

,,Wykazem opublikowanych prac naukowych", ponadto ,,Kopiami najwaZniejszych publikacji

niewchodz4cych w sklad osi4gnigcia naukowego" stwierdzam, iz wyniki badaf zawarte w

nich predysponowaly je do opublikowania w czasopismach o szerszym zasiggu. Pewnym

usprawiedliwieniem mo2e stanowii fakt, iz wiEkszo3i czasopism naukowych publikujqcych

wyniki badan z zakresu problematyki mieszczqcej sig w dyscyplinie agronomia

charakteryzuj4 sig niskim wskMnikiem IF.

Problematyka badawcza dr Teresy Wylupek od poczEtku pracy naukowej mie3ci w

obrgbie geobotaniki, ekologii interakcji obejmuj4cej poznanie zale2noici pomigdzy roSlinami

i siedliskiem, ponadto l4karstwa, szczeg6lnie ich wartodci produkcyjnej i pozaprodukcyjnej

trwalych uzytk6w zielonych w dolinach rzecznych. Potwierdzaj4 to treSci publikacji



oryginalnych, kt6ra pozwalaj4 stwierdzii, Ze problematyka badawcza Habilitantki, obejmuje

nastgpuj 4ce zagadnienia:

1/ r62norodno36 florystyczna zbiorowisk rodlinnych trwaiych u2ytk6w zielonych oruz

wystgpuj4cych w przestrzeni publicznej (przydro|y), ponadto na terenach odlogowanych,

2l ocena warto5ci gospodarczej i pozaprodukcyjnej zbiorowisk trawiastych w kontekScie

plonowania runi, moZliwoSci pozyskiwania surowca energetycznego, zielarskiego, poZytku

dla pszcz6l, walor6w przyrodniczych i krajobrazowych, a takZe mo2liwo6ci wykorzystania

niekt6rych gatunk6w traw do wykorzystania w rekultywacji zdegradowanych teren6w

poprzemyslowych i trwalych uzytk6w zielonych,

3/ ocena warunk6w siedliskowych fitocenoz trawiastych metodami fitoindykacji i

laboratoryjnymi.

PowyZsze zagadnienia pozostaj4 w bezpodrednim zwi4zkl z badaniami

prezentowanymi w osiqgnigciu naukowym Habilitantki, co wskazuje, jak napisalam

wcze5niej, iz mozna J4 luznad jako dojrzalego badacza i specjalistg z zakresu geobotaniki

zbiorowisk hawiastych, lqkoznawstwa i l4karstwa.

Do najwazniejszych osi4gnig6 (z wylqczeniem osi4gnigcia naukowego) dr Teresy

Wylupek w obszarze aktywnoSci naukowej zaliczam:

1/ wniesienie nowej informacji do wiedzy geobotanicznej o lokalnej i regionalnej

r62norodnoSci florystycznej zbiorowisk trawiastych, kt6re mog4 stanowii podstawg do

prowadzenia dzialari ochronnych uwzglgdniaj4cych pelnione przez nie funkcje produkcyjne i

pozaprodukcyjne;

2/ uzyskarie interesuj4cych wynik6w badafi z zakresu ochrony Srodowiska zwi4zanych z

zaproponowaniem metody rekultywacji teren6w zdegradowanych w wyniku wczeSniejszej

dzialalno5ci kopalni siarki popnez zastosowanie odpowiednich dawek nawoz6w wapniowych

oraz mieszanki traw, co doprowadzilo do przywr6cenia powi4zari pomigdzy ekosystemami

l4kowymi, le6nymi i wodnymi, a tym samym ich walor6w przyrodniczo-krajobrazowych;

3/ dowiedzenie celowoSci stosowania podsiewu jako metody umozliwiajqcej regeneracjE

zdegradowanej runi na glebie torfowo-murszowej oraz jednoczeSnie spelniaj4cej wymogi

ochrony Srodowiska;

4/ uzyskanie wartoSciowych pod wzglgdem poznawczym i aplikacyjnym wynik6w

dotycz4cych moZliwoici wykorzystania na cele energetyczne biomasy pozyskiwanej z

teren6w odlogowanych lub objQtych realizacj4 pakiet6w wymagaj4cych op62nionego zbioru I

pokosu w ramach program6w rolnoSrodowiskowych;



5/ dowiedzenia, i2 w diagnostyce siedlisk lepszymi indykatorami od pojedynczych gatunk6w

s4 zespoly roSlinne.

2.3. Projekty badawcze, konferencje, wsp6lpraca krajowa i zagraniczna

Na tle dorobku publikacyjnego nieco slabiej przedstawia sig dorobek Habilitantki w

zakresie zdobywania Srodk6w finansowych na badania. NaleZy jednak zwr6ci6 uwagg, Ze w

Srodowisku naukowym dr Teresa Wylupek jest ceniona za wiedzg, dobr4 znajomoSi metodyki

prowadzenia badari przyrodniczych orcz umiejgtnodi pracy w zespolach badawczych st4d

zapraszano Habilitantkg do wsp6ludzialu w realizacji zadafi badavtczych. Jako wykonawca

uczestniczyla w latach 2011-201.7 w pracach badawczych jednego projektu

wsp6lfinansowane go przez Szwajcarig w ramach szwajcarskiego programu wsp6lpracy z

nowymi kajami czlonkowskimi Unii Europejskiej, kt6rego celem byly ,,Ochrona

r6ZnorodnoSci gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na uzJtkach rolnych na obszarach

Natura 2000 w woj. lubelskim". Ponadto, podobnie jako wykonawca, prowadzila badania

finansowane przez Regionaln4 Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Rzeszowie prowadz4ce do

opracowania ,,Planu zadaf ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Roztocza

Wschodniego PLH060093 w wojew6dawie podkarpackim" (2013). Udzial Pani dr Teresy

Wytupek w projektach rozwi1zuj4cych problemy zwi4zane z ochronq przyrody, wskazuje na

autorytet, kt6rym cieszy sig Ona w drodowisku naukowym.

Z dzialalnoSci4 naukow4 zwiqzana jest wsp6lpraca z krajowymi i zagranicznymi

oSrodkami naukowymi. Szczeg6lnie uczestniczenie w migdzynarodowych i krajowych

konferencjach naukowych umo2liwia $rymiang doSwiadczef naukowych, prowadzenie

cennych i konstruktywnych dyskusji naukowych, a przede wszystkim prezentowanie

uzyskanych wynik6w badai w formie referat6w lub poster6w. Dr T. Wylupek brala aktywny

udzial w 4 konferencjach migdzynarodowych oraz 25. krajowych, na kt6rych wygtosila lub

uczestniczyla w przygotowaniu 24 referat6w, w tym 9 w jgzyku obcym. Tematyka tych

konferencji najczgSciej dotyczyla wieloaspektowej waloryzacji fitocenoz uzytk6w zielonych,

zar6wno przyrodniczej, jak i paszowej. Na podkre5lenie zasluguje Jej zaangu2owanie w

organizacjg 3 konferencji, jako czlonka komitetu organizacyjnego lub zastgpcy

przewodnicz4cego komitetu organizacyjne go.

Podsumowuj4c, stwierdzam, i2 dr Teresa Wylupek spelnia ustawowe kyteria zawarte

w Rozporzqdzeniu Ministra Nauki i Szkolnicfrva Wy2szego z dnia I wrzeSnio 20ll r. w

sprawie lvyteri6w oceny osiqgnigt osoby ubiegajqcej sig o nadanie stopnia doktora



habilitowanego (Dz.U.z 201 I r. Nr.196, poz.l 165), co potwierdza nastgpujqce zestawienie

kryteri6w zawartych w g3 i g4:

$2. Ilekro6 w rozporz4dzeniu jest mowa o wsp6lautorstwie, nale2y przez to rozumiei

indywidualny, precyzyjne okeslony przez habilitanta, w takze procentowo, jego wklad w

autorstwo - spelnione

$3. Krleria oceny w zakresie osi4gnigi naukowo-badawczych habilitanta obejmuj4:

4l W obszarze nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, le6nych i weterynaryjnych oraz

nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej:

a/ autorstwo lub wsp6lautorstwo publikacji naukowych w czasopismach

znajduj4cych sig w bazie Journal Citation Reports (JCR) - spelnione (4 prace)

b/ udzielone patenty migdzl,narodowe lub kajowe - brak

c/ wynalazki, wzory uZytkowe i przemyslowe, kt6re uzyskaly ochrong, w tym

te, kt6re zostaly wystawione na migdzynarodowych lub krajowych wystawach

lub targach - brak

$4. Kryteria oceny w zakresie osiqgnigi naukowo-badawczych habilitanta we wszystkich

obszarach wiedzy obejmuj4:

l/ autorstwo lub wsp6lautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach

migdzynarodowych lub krajowych innych niz znajduj4ce sig w bazach lub na liscie, o kt6rych

mowa w $ 3, dla danego obszaru wiedzy - spelnione (70 oryginalnych prac naukowych)

2/ autorstwo lub wsp6iautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowair

zbiorowych, katalog6w zbior6w, dokumentacji badawczych, ekspertyz, utwor6w i dziel

artystycznych- spelnione (3 ekspertyzy i 111 dokumentacji przyrodniczo-siedliskowych)

3/ sumaryczny impact foctor publikacji naukowych wedlug listy Journal Citation

Reports (JCP), zgodnie z rokiem opublikowania - 1, 756

4/ liczba cytowari publikacji wedlug bazy Web of Science (WoS) - 9 (sumaryczna

liczba cytowani opublikowanych prac oryginalnych wynosi 75)

5/ Indeks Hirscha opublikowanych publikacji wedlug bazy Web of Science (WoS) - 2

6/ kierowanie miEdzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udzial

w projektach - spelnione ( udzial w I programie migdzynarodowym oraz w 1 programie

krajowym)

7/ migdzynarodowe lub krajowe nagrody za dzialalno(;6 odpowiednio naukow4 albo

artystycznQ - spelnione (7 nagr6d JM Rektora AR;2 nagrody JM Rektora UP w

Lublinie; Srebrny Medal Prezydenta RP)



8/ wygloszenie referat6w na migdzynarodowych lub krajowych konferencjach

tematycznych - spelnione (wygloszenie lub wsp6ludzial w przygotowaniu 24 referat6w na

konferencjach, w fym 9 zagranicznych).

Oceniaj4c, dorobek naukowy dr Teresy Wylupek, nale2y stwierdzii,2e osi4gniEcie

naukowe oraz pozostaly dorobek naukowo-badawczy jest oryginalny, charakteryzuje go

bogactwo tematyki badawczej, przedstawia on zar6wno elementy poznawcze jak i aplikacylne

nawiqzuj4ce do aktualnych potrzeb rolnictwa w powiqzaniu z ochron4 drodowiska. Na

podkreSlenie zasluguje wyraine zintensyfikowanie pracy naukowej Kandydatki pcr

doktoracie, czego potwierdzeniem jest znacznie powigkszony ilo3ciowo i merytorycznie

dorobek publikacyjny wnoszecy nowe treSci do dziedziny nauki rolnicze, dyscypliny:

agronomia. JednoczeSnie Ponadto dowodzi umiejgtnodci prawidlowego formulowania

problem6w badawczych, doboru metod, interpretacji wynik6w i wyci4gnigcia wniosk6w, co

potwierdza, Ze Habilitantka posiada wystarczaj4cq wiedzQ i przygotowanie do prowadzenia

samodzielnych badah oraz pracy w zespolach badawczych. Biorqc powyZsze pod uwagg,

stwierdzam, 2e dorobek naukowy dr Teresy Wylupek stanowi znaczqcy wklad w rozw6j

dyscypliny naukowej agronomia i oceniam go porytywnie.

3. Ocena istotnej aktywnoSci badawczej, wsp6lpracy

migdrynarodowej, dorobku dydaktycznego i

popularyzatorskiego habilitantki zgodnie z rozporzqdzeniem

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyiszego z dnia 1 wrze5nia 2011

3,1. Ocena dorobku dydaktycznego

Pani dr Teresa Wylupek od pocz4tku pracy zawodowej, brala udzial w przygotowaniu

i realizacji zajE| dyd,aktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonamych na kierunkach:

,,Rolnictwo" specjalnoSi ,,Ochrona Srodowiska", ,lgrobiznes", ,lgroturystyka" i

,lgronomia", ponadto kierunkach ,,Biologia", ,,Towaroznawstwoo' ,,Gospodarka

przestrzenna" specjalnoS6 ,,Gospodarka przestrzenna na obszarach antropogenicznych". Na

podkreSlenie zasluguje fakt zr6Znicowania tematycznego prowadzonych zajg6, co Swiadczy o

interdyscyplinamo5ci Habilitantki i du2ym jej wkladzie pracy w ich przygotowanie. W czasie

swojej dlugoletniej pracy prowadzila i nadal prowadzi zajEcia dydaktyczne tj. wyklady z 22

przedmiot6w (m.in.- ,,tr qkarstwo", ,,Botanika", " Fitosocjologia", ,, Ksztaltowanie

lvajobrazu wiejskiego", ,,Gospodarfui przestrzenna na terenach przemyslowych i
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erodowanych" , ,,Post?p biologiczny", ,, Etyka przestrzeni"), lwiczenia z t2 przedmiol6w oraz

seminaria. Na podkeSlenie zasluguje, iZ w strukturze prowadzonych zajgi dydaktycznych

wyktady stanowi4 znaczny udzial, a przecie2 zajgcia te w tradycj i akademickiej s4 przypisane

do realizacji przede wszystkim pracownikom samodzielnym. Ponadto Habilitantka byla

promotorem 53 zakoriczonych prac magisterskich oraz 33 prac inZynierskich, a takze

recenzentem ponad 30 prac dyplomowych. O znacznym zaangazowaniu w dzialalnoji

dydaktyczn4 Swiadczy tak2e pelnienie funkcji opiekuna Studenckiego Kola Naukowego

Floryst6w, a takZe opiekuna lat student6w kierunku Rolnictwo.

Podsumowujqc, po analizie przedstawionej dokumentacji dotycz4cej dydaktyki,

stwierdzam, iZ Pani dr T. Wylupek systemafycznie zwigksza ofertg dydaktycznq o nowe

przedmioty, gl6wnie w zakresie wykladriw, ponadto doskonali proces ich prowadzenia

m.in. wdraZaj4c nowoczesne metody realizacji zaj96 dydaktycznych, przygotowuj4c bogaty

zbi6r pomocynaukowych.

3.2. Ocenadorobkupopularyzatorskiego

Agronomia, dyscyplina z kt6rej dr Teresa Wylupek ubiega sig o stopien naukowy

doktora habilitowanego, jest dyscyplin4 nauk stosowanych, st4d popularyzacja wiedzy jest

szczeg6lnie wa2na dla wdra2anie uzyskanych wynik6w dla szeroko pojgtej praktyki rolniczej.

Habilitantka czynnie uczestniczyla w przygotowaniu 3-ch ekspertyz, w tym dotycz4cych

uZytk6w zielonych objgtych zagospodarowaniem pomelioracyjnym melioracyjnym, oceny

wartoSci gospodarczej runi oraz plantacji mozgi trzcinowatej zlokalizowanej w granicach

Nadwieprzariskiego Parku Krajobrazowego. Nalezy podkreSlii Jej ch96 ci4glego poszerzanra

swojej wiedzy z zakresu ochrony Srodowiska, szczeg6lnie na terenach rolniczych. i zdobycie

uprawnieri jako ekspert przyrodniczy botanik, ekspert przyrodniczy ornitolog, doradcy

rolnoSrodowiskowego, a tak2e uczestniczenie jako sluchacz w licznych szkoleniach i kursach.

Uznaniem dla tych osi4gnigi bylo powolanie dr T. Wylupek przez Wojewodg Lubelskiego w

sklad Zespolu analizuj4cego szanse i zagrolenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszar6w

wiejskich w wojew6dztwie lubelskim.

Zwraca uwagg umiejgtno66 popularyzowania wynik6w badari i wiedzy l4karskiej

przez Kandydatkg wSr6d uZytkownik6w uZytk6w zielonych poprzez:

- publikacje popularno-naukowe; w sumie opublikowala 9 takich prac,

- wygloszenie 19 wyklad6w zamawianych dla sluchaczy studi6w podyplomowych, ponadto

dla rolnik6w indywidualnych, nauczycieli, doradc6w rolno6rodowiskowych i przedstawicieli

jednostek samorz4dowych - uczestnik6w seminari6w tem atycznych,

- prezentacje wyktad6w podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki,
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- prowadzenie wyjazd6w studyjnych podczas

naukowych,

- opracowanie dokumentacji i ekspertyz

migdzynarodowych i krajowych konferencji

przyrodniczych na potrzeby programu

rolnoSrodowiskowego,

- prowadzenie terenowych warsztat6w florystycznych, szkoleri dla rolnik6w,

- wykonanie wystaw przyrodniczych, a takZe propaguj4cych szttkE Zamojszczyzny.

Podsumowujqc, na uwagg zasluguje znaczne zangaZowanie Kandydatki w

popularyzowanie zagadnieri lqkarskich i przyrodniczych w spoleczefstwie, co wskazuje na

umiejgtnoSd przystgpnego przekazyrvanie wiedzy oraz najnowszych osi4gnigd z zakresu

dyscypliny agronomia a takie ochrona Srodowiska.

3.3. Ocena w zakresie wsp6lpracy migdrynarodowej

Na podkreSlenie zasluguje odbycie przez Pani4 dr T.Wylupek w 2013

jednomiesigcznego stazu w Department of Plant Nutrition Faculty of Agriculture University

of Zagreb, pod czas kt6rego zapoznala sig ze specyfik4 gospodarowania i uZytkowania lqk i

pastwisk w Chorwacji, ponadto mo2liwoSciami wykorzystania niekt6rych gatunk6w traw w

celach przeciwerozyjnych oraz na tereny, gdzie roSliny narazone s4 na cz1'nniki stresowe.

Wymiemym efektem tego pobyu sta:zowego bylo podjgcie wsp6lpracy w zakresie badai

fl orystycznych i biogeografi cznych.

3,4. OcenadzialalnoSciorganizaryjnej

Pani dr T. Wylupek jest aktywnie zaanga2owana w prace organizacyjne Uczelni

(czlonek Senatu) oraz Wydzialu (czlonek ds. Wsp6lpracy z Podmiotami Krajowymi,

Wydzialowej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania, Komisji ds. zaliczenia praktyk

zawodowych).

Ponadto za zgod4 JM Rektora UP w Lublinie zostala powolana przez Wojewodg

Lubelskiego na stanowisko Lubelskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i

Nasiennictwa. Pelniona funkcja umoZliwila zorganizowa6 w ramach prowadzonych

przedmiot6w zajgcia terenowe maj4ce na celu zapoznanie student6w z dzialalnoSci4

Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa.

Pani dr T. Wylupek byla takze czlonkiem komitet6w organizacyjnych 2 krajowych, a

na szczeg6lne uznanie zasluguj4 prace przy organizowaniu konferencji o zasiggu

migdzynarodowym.
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Podsumowujqc, stwierdzam, iz dr Teresa Wylupek spelnia ustawowe kryteria zawarte

w Rozporzqdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa llyZszego z dnia I wrzeinia 201I r. w
sprawie lcryterifw oceny osiqgnigt osoby ubiegajqcej sig o nadanie stopnia doktora

habilitowanego (Dz.U.z 2011^r. Nr.196, poz.1 165), co potwierdza nastgpuj4ce zestawienie

kryteri6w zawartych w $5:

$5. Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz wsp6lpracy

migdzynarodowej habilitanta we wszystkich obszarach wiedzy obejmuj4:

l/ uczestnictwo w programach europejskich i innych programach migdzynarodowych

lub kajowych - spelnione

2l udzial w migdzl'narodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udzial w

komitetach organizacyjnych tych konferencji - spelnione

3/ otrzymane nagrody i wyr62nienia - spelnione

4/ udzial w konsorcjach i sieciach badawczych - brak

5/ kierowanie projektami realizowanymi we wsp6lpracy z naukowcami z innych

oirodk6w polskich i zagranicznych, a w przypadku badari stosowanych we wsp6lpracy z

przedsigbiorcami - brak

6l udzlal w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism brak

7/ czlonkostwo w migdzynarodowych lub kajowych organizacjach i towarzystwach

naukowych - spelnione

8/ osi4gnigcia dydaktyczne i w zakesie popularyzacji nauki lub sztuki - spelnione

9/ opiekg naukow4 nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji - spelnione

10/ opiekE naukow4 nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub

promotora pomocniczego, z podaniem tytul6w rozpraw doktorskich - brak

11/ slaze w zagranicznych lub krajowych odrodkach naukowych lub akademickich -
spelnione

12l wykonanie ekspertyz lub innych opracowari na zam6wienie organ6w wladzy

publicznej, samorz4du terytorialnego, podmiot6w realizujqcych zadania publiczne lub

przedsigbiorc6w - spelnione

13l udzial w zespolach eksperckich i konkursowych - spelnione

141 recenzowanie projekt6w migdzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w

czasopismach migdzynarodowych i krajowych - brak

W podsumowaniu tej czg6ci recenzji stwierdzam, 2e dorobek dr Teresy Wylupek w

zakesie istotnej aktywnoSci badawczej, wsp6lpracy migdzynarodowej, posiadanego

dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego jest wystarczaj4cy i oceniam go



pozyt'"rvnie. Pomimo tego, uwazam, iZ Habilitantka powinna szczeg6lnie wzmocni6 swoj4

aktywnoSi w zakesie pozyskiwania Srodk6w finansowych na prowadzenie badari

naukowych.

Wniosek kofcowy

Po wnikliwym przeanalizowaniu dostarczonych material6w, na co sklada sig

osiqgnigcie naukowe bgd4ce monografi4, ponadto informacje dotycz4ce dorobku naukowego

oraz dzialalnoici dydaktycznej i organizacyjnej, dotychczasowe osi4gnigcia dr Teresy

Wylupek oceniam pozytywnie. Przedstawiony dorobek jest wystarczajEcy pod wzglgdem

iloSciowym i merytorycznym, szczeg6lnie zintensyfikowany po doktoracie. Jej badanra

wnoszq do nauk rolniczych wiele istotnych element6w poznawczych i praktycznych. Posiada

Ona takZe udokumentowane doSwiadczenie w prowadzeniu zajEd dydaktycznych w zakesie

wymaganym od kandydata na samodzielnego pracownika naukowego.

Stwierdzam, i2 przedstawione do oceny osi4gnigcie naukowe oraz pozostal.a aktywnodi

naukowa, dydaktyczna i organizacyjna dr Teresy Wylupek spelnia wymogi stawiane w

ustawie z dnia 26 wrze3nia 2016 r o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U z 2016 r. poz. 1586), ponadto w Rozporz4dzeniu

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczeg6lowego

trybu i warunk6w przeprowadzania czynno5ci w przewodzie doktorskim, w postgpowaniu

habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie tytulu profesora (Dz.U.z 2018r. poz,261) oraz

w Rozporz4dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 1 wrzeSnia 2011 r. w

sprawie kryteri6w oceny osi4gnigi osoby ubiegajqcej sig o nadanie stopnia doktora

habilitowanego (Dz.U.z 2011r. Nr.196, po2.1165). W zwiqzku z tym pozytywnie opiniujg i

popieram wniosek o nadanie dr Teresie Wylupek stopnia naukowego doktora

habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.
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