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RECENZJA

osi^gniecia naukowego pt. ,,Ocena florystyczno-siedliskowa fitocenoz trwalych uzytkow
zielonych obszaru Natura 2000 Dolina Wolicy PLH060058

oraz ich wartosc przyrodnicza i paszowa"
oraz dorobku naukowego, dydaktycznego, wspolpracy naukowej i popularyzacji nauki

dr inz. Teresy Grazyny Wyhipek
w postepowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych,

w dyscyplinie agronomia

Podstawa formalno-prawn^ wykonania recenzji byty:
- pismo Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytulow z dnia 4 czerwca 2018 r. (BCK - III-L-

6859/2018)
- pismo Dziekana Wydzialu Agrobioinzynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof, dr hab. Krzysztofa Kowalczyka z dnia 19 czerwca 2018 r. (Rdz. 532/os/2018)

Recenzj? wykonano na podstawie dokumentacji (w formie papierowej i elektronicznej)
przygotowanej zgodnie z wymogami:

- Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki (z pozniejszymi zmianami) w brzmieniu ustalonym
ustawa^ z dnia 27 wrzesnia 2017 roku (Dz. U. z 2017 poz. 1789): zwlaszcza - art. 16, 18a
i21,

- Rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 19 stycznia 2018 r. w
sprawie szczegolowego trybu i warunkow przeprowadzania czynnosci w przewodach
doktorskich, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie tytutu
profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261)

- Rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011 r. w
sprawie kryteriow oceny osi^gniec osoby ubiegajacej si^ o nadanie stopnia doktora
habilitowanego

Dokumentacja zawierala:
• kopie odpisu dyplomu doktora nauk rolniczych
• autoreferat przedstawiaj^cy opis dorobku i osi^gni^c naukowych w j^zyku polskim i

angielskim
• Wykaz opublikowanych prac naukowych
• Wykaz osi^gniec w dzialalnosci dydaktycznej, wspolpracy naukowej, dzialalnosci

popularyzuj^cej nauk§ i organizacyjnej
• Monografi? wskazan^ jako osi^gni^cie naukowe
• Kopie najwazniejszych publikacji, niewchodz^cych w sklad osi^gni^cia naukowego

Z formalnego punktu widzenia wniosek o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego
zostal przygotowany poprawnie, zawiera wszystkie wymagane elementy i spelnia wymogi
ustawowe.



1. Najwazniejsze fakty z zyciorysu zawodowego Habilitantki

Pani dr inz. Teresa Wylupek jest absolwentk^ Wydziatu Zootechnicznego (obecnie
Wydzial Biologii, Nauk o Zwierzetach i Biogospodarki) Akademii Rolniczej (obecnie
Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie. Studia ukonczyla w 1985 roku uzyskuj^c tytul
zawodowy magistra inzyniera zootechniki. Prace magisterska pt. ,,Obserwacje nad
zachowaniem sie konikow polskich w ostoi Roztoczanskiego Parku Narodowego" wykonala
w Zakladzie Hodowli Koni pod kierunkiem prof, dr hab. Edwalda Sasimowskiego. Praca ta
zostala wyrozniona.

Stopien naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii - iakarstwo uzyskala w
roku 1999 na Wydziale Rolniczym (obecnie Agrobioinzynierii) Akademii Rolniczej (obecnie
Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie. Rozprawf doktorsk^ pt. ,,Florystyczna i rolnicza
charakterystyka lak i pastwisk w dolinie Poru" wykonala pod kierunkiem dr hab. Czeslawy
Traby. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof, dr hab. Ryszard Baryta i dr hab.
Roza Kochanowska.

Dr inz. Teresa Wylupek praca^ zawodowy od poczatku, tzn. od 1986 r, nieprzerwanie do
chwili obecnej zwi^zana jest z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Przez pierwszych
29 lat pracowaia w Instytucie Nauk Rolniczych w Zamosciu (pozniejszy Wydzial Nauk
Rolniczych, a od 2014 Wydzial Biogospodarki), natomiast od 2015 r. na Wydziale
Agrobioinzynierii, w Katedrze Lakarstwa i Ksztaltowania Krajobrazu (w Zakladzie Studiow
Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej) w Lublinie. Prac§ rozpoczela w Zakladzie
Produkcji Roslinnej (pozniejszy Zaklad Technologii Produkcji Roslinnej, nast^pnie Zaklad
Produkcji Roslinnej i Agrobiznesu, a od 2012 r. Katedra Biologii Roslin) na stanowisku
starszego technika (1986-1991), przez kolejnych 8 lat pracowaia jako specjalista (1991-
1999), a po uzyskaniu stopnia doktora tj. od 1999 roku do chwili obecnej zatrudniona jest na
stanowisku adiunkta.

2. Ocena osisjgni^cia naukowego wymienionego w Ustawie z dnia 26 wrzesnia 2016 r.
poz. 1586) oraz pozostaiego opublikowanego dorobku naukowego

Podstaw^ wszczecia postepowania habilitacyjnego dr inz. Teresy Wyhapek jest praca
monograficzna zatytulowana: ,,Ocena florystyczno-siedliskowa fitocenoz trwalych uzytkow
zielonych obszaru Natura 2000 Dolina Wolicy PLH060058 oraz ich wartosc przyrodnicza i
paszowa". Praca zostala wydana w 2018 roku, przez Wydawnictwo Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie, w serii Rozprawy Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie, jako pozycja (zeszyt) 391. Opracowanie ma logiczn^ i przejrzyst^ strukture, zostalo
podzielone na 7 glownych rozdzialow: Wstep, Cel i zakres pracy, Przeglad pismiennictwa,
Material i metody badan, Wyniki, Dyskusja, Wnioski. Obejmuje 144 strony, lacznie z 43
tabelami (+21 tabel jako zalaczniki, lecz jedynie w wersji elektronicznej dostarczonej
dokumentacji), 27 rysunkami, streszczeniem w jezyku polskim i angielskim oraz obszernym
zestawieniem literatury krajowej lecz jedynie z kilkoma pozycjami zagranicznymi.
Recenzentami wydawniczymi byli: prof, dr hab. Krzysztof Mlynarczyk z Katedry
Architektury Krajobrazu i Agroturystyki, Wydzialu Ksztaltowania Srodowiska i Rolnictwa,
Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie i dr hab. Hanna Golebiowska, prof.



nadzw. z Zakladu Herbologii i Technik Uprawy Roll we Wroclawiu, Instytutu Uprawy
Nawozenia i Gleboznawstwa - Pahstwowego Instytutu Badawczego w Pulawach.

Monografi? opracowano na podstawie piecioletnich wynikow badah przeprowadzonych
w latach 2010-2014 na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Wolicy PLH060058. W
rozdzialach Wstep i Przegl^d pismiennictwa Habilitantka w sposob syntetyczny i
uporz^dkowany uzasadnia wybor zagadnienia badawczego. W kolejnym rozdziale okresla eel
i zakres pracy. Celem podjftych badah byla ocena florystyczna i paszowa zbiorowisk klasy
Phragmitetea \ na obszarze siedliska przyrodniczego Natura 2000
Dolina Wolicy PLH060058. Cel jest sformutowany poprawnie, jednak odczuwa sie brak jasno
postawionej hipotezy badawczej. Nalezy podkreslic, ze podjety przez Habilitantk§ temat
badawczy jest wci^z aktualny. Mimo, ze Polska jest zaliczana do grupy krajow europejskich o
najwiejtszym wskazniku roznorodnosci biologicznej, a zagrozenie flory naszego kraju jest
mniejsze niz w krajach zachodnich, to wzrasta jednak w szybkim tempie. Problem zanikania
nie tylko pojedynczych gatunkow, ale i cafych zbiorowisk roslinnych, sygnalizuje wielu
autorow. Ubozenie flory polnaturalnych zbiorowisk roslinnych nasilito si§ pod koniec XX w.
wraz ze zmianami warunkow siedliskowych i sposobu uzytkowania, a takze jego zaniechania.
Antropogeniczne pochodzenie trwarych uzytkow zielonych sprawia, ze szata roslinna lajc i
pastwisk jest jednym z najbardziej zagrozonych typow roslinnosci. Do najszybciej gin^cych
naleza^ ekosystemy roslinne siedlisk bagiennych i podmoklych wystepuj^ce w malych
dolinach rzecznych. Jedna^ z form ich ochrony s§ Obszary Natura 2000, ktore zostaly
wyznaczone w taki sposob, aby zachowac na nich siedliska przyrodnicze i gatunki uznane za
,,wazne dla Europy". Jednak skuteczna ich ochrona wymaga rzetelnej charakterystyki. W
okresie rozpoczynania badah przez dr T. Wylupek wiele z tych obszarow posiadalo uboga^
dokumentacj? florystyczn^ i nie mialo opracowanych piano w ochrony m.in. obszar Natura
2000 Dolina Wolicy PLH060058 (wprowadzono go dopiero pod koniec 2014 r.). W tym
kontekscie podjete badania sa_ bardzo wazne. O aktualnosci tematu badah swiadczy rowniez
fakt, ze praca realizowana byla w czasie ,,Dekady Bioroznorodnosci ONZ" (lata 2011-2020)
maja_cej na celu m.in. wprowadzenie zasad zachowania roznorodnosci przyrodniczej, gdyz jej
utrata jest postrzegana, jako jedno z najwi^kszych zagrozeh srodowiskowych na swiecie.
Problematyke badawczy ocenianej monografii uznaj? za wysoce interesuj^ca. zarowno w
aspekcie poznawczym jak i utylitarnym, wazna^ zarowno z produkcyjnego, jak i
srodowiskowego punktu widzenia.

Oceniana praca wyroznia si? szerokim zakresem podjetych badah. Do analizy
roznorodnosci florystycznej Habilitantka wykorzystala 340 (sposrod 470) zdj§c
fitosocjologicznych wykonanych metod^ Brauna-Blanqueta. Ocena zbiorowisk klasy
Phragmitetea i Molinio-Arrhenatheretea zostala przeprowadzona na podstawie czterech
wskaznikow: roznorodnosci florystycznej Shannona-Wienera (//"), rownocennosci (J),
Simpsona (H) oraz bogactwa gatunkowego (S). Analizy glebowe (pH gleby, zawartosc N, P,
K, Ca i Mg) siedlisk analizowanych syntaksonow oraz zawartosci makroelementow (N, P, K,
Ca, Mg i Na) w suchej masie analizowanych syntaksonow wykonano w Laboratorium
Agroekologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie metodami powszechnie
stosowanymi w gleboznawstwie i chemii srodowiskowej. Ponadto Habilitantka dokonala
oceny plonowania i wartosci uzytkowej (LWU) runi pierwszego odrostu (proby pobrano na
przelomie maja i czerwca). Wartosci oceny roznorodnosci gatunkowej wyroznionych



fitocenoz (Hr, J, H, S) oraz wyniki analiz chemicznych materialu roslinnego i glebowego
zostafy opracowane statystycznie z uzyciem systemu SAS 9.2 z Enterprise Guide, a testy
nieparametryczne przy uzyciu programu Statistica.

Wyniki badan zostafy przedstawione syntetycznie w postaci tabel i wykresow oraz
starannie przygotowanych licznych zai^cznikow (szkoda, ze tylko w wersji elektronicznej).
Nalezy podkreslic bardzo dobre wykorzystanie analiz statystycznych do klasyfikacji
numerycznej zdjec fitosocjologicznych, obliczenia wskaznikow roznorodnosci oraz oceny
wynikow analiz chemicznych materialu roslinnego i glebowego. Pracajest napisana w sposob
przejrzysty i logiczny, poprawnym j^zykiem naukowym, jej strona edytorska nie budzi
zastrzezen. Zrealizowane badania wniosly znacz^cy wklad w rozwqj dyscypliny agronomia.
Potwierdzily, ze ekosystemy trawiaste dolin rzecznych charakteryzuja^ si? znacznym
bogactwem florystycznym. Na obszarze siedliska przyrodniczego Natura 2000 Dolina Wolicy
PLH060058 Habilitantka stwierdzila obecnosc 243 gatunkow roslin, wsrod nich wielu
gatunkow rzadkich, gin^cych i zagrozonych wygini^ciem (w tym 4 gatunki obje^e scista^
ochron^ i 5 - czesciowaj. Jednak nie wykazala obecnosci Angelica palustris, gatunku
bed^cego przedmiotem ochrony na obszarze Doliny Wolicy. Habilitantka wyroznila 21
syntaksonow w randze zespolu lub zbiorowiska roslinnego, w tym 11 fitocenoz klasy
Phragmitetea i 10 klasy Molinio-Arrhenatheretea. Najwifksz^ roznorodnosci^ florystyczn^ w
klasie Phragmitetea charakteryzowal sie zespol Caricetum appropinquatae, zas w klasie
Molinio-Arrhenatheretea zespol Cirsietum rivularis.

Przeprowadzone badania pozwolily na uzyskanie odpowiedzi na postawione w rozdziale
drugim cele pracy. Analiza wynikow badan gleb doliny Wolicy wykazala, ze charakteryzuj^
si§ one nisk^ zawartosci^ azotu ogolnego i potasu ogolnego, bardzo niska^ przyswajalnego
fosforu, natomiast na ogoi wysok^ zawartosci^ wapnia ogolnego oraz zroznicowan^ magnezu.
Wartosci odczynu gleby wskazuj^, ze gleby te nie wymagaja^ wapnowania.

W odniesieniu do wartosci paszowej wyroznionych fitocenoz Habilitantka wykazala, ze
wartosc ta zalezala od zawartosci skladnikow pokarmowych (N, P, K, Ca i Mg) w glebie i
runi, i byla dodatnio skorelowana z roznorodnosci^ gatunkow^. Obecnosc gatunkow z grupy
ziol i roslin terapeutycznych korzystnie wplywala na wartosc biologiczn^ paszy. Wartosc
uzytkowa wyroznionych fitocenoz ksztaftowala si§ od miernej do bardzo dobrej. Nalezy
jednak zaznaczyc, ze bardzo dobra wartosc paszowa fitocenoz z terenow objetych ochrona.
prawna^ jest trudna do uzyskania, co wynika z dostosowania sif do wymagan programow
rolno srodowiskowych; koszenie czesto przeprowadza sie pozniej niz na przelomie maja i
czerwca, kiedy pobierane byly proby roslinne do analiz.

Przedstawione przez Habilitantke analizy wynikow badan swiadcz^ o dojrzalosci
naukowej oraz dobrym opanowaniu warsztatu analitycznego. Oceniana monografia stanowi
kompleksow^ ocen^ roznorodnosci florystycznej pol^czon^ z ocen^ warunkow
siedliskowych, zawiera wiele elementow poznawczych i utylitarnych, z tego wzgl^du stanowi
istotne osi^gniecie naukowe i wnosi duzy wktad w rozwoj dyscypliny agronomia.
Wieloaspektowosc przeprowadzonych badan geobotanicznych jest nowatorska na obszarze
siedliska Natura 2000 Dolina Wolicy. Autorka wskazuje na wysoka^ rang§ oceny wartosci
przyrodniczej ekosystemow roslinnych koniecznej dla prawidlowego opracowywania planow
zagospodarowania przestrzennego. Taka kompleksowa ocena pozwala prognozowac kierunki
sukcesji, jest wazna w podejmowaniu dzialan naprawczych przeciwdzialaj^cych ubozeniu



roznorodnosci florystycznej, a takze w podejmowaniu wlasciwych decyzji inwestycyjnych.
Za osiajnifcie Habilitantki nalezy uznac takze statystyczne opracowanie wynikow badah,
bardzo dobre wykorzystanie analiz statystycznych, prawidiowo dobranych do rodzaju
przeprowadzanej analizy.

Recenzowana_ monografi?, stanowia^ osiajni?cie naukowe dr inz. Teresy Wytupek
oceniam pozytywnie. Uwazam, ze spemia ona wymagania okreslone w art. 16 ustawy z dnia
14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym.

3. Ocena istotnej aktywnosci badawczej, wspotpracy mi^dzynarodowej, dorobku
dydaktycznego i popularyzatorskiego habilitanta zgodnie z ro/porzqdzeniein
Ministra Nauki i szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011.

Ocena pozostatego opublikowanego dorobku naukowego

Dorobek naukowy dr inz. Teresy Wyhipek skiada si? (poza monografi^ dokumentuja^
osi^gniecie naukowe) z 57 oryginalnych prac tworczych (w tym 7 w j?zyku angielskim) oraz
13 prac (w tym 9 w j?zyku angielskim) opublikowanych w recenzowanych materialach z
konferencji miedzynarodowych, w tym 7 z konferencji Europejskiej Federacji L^karskiej (w
kolejnych numerach Grassland Science in Europe). Ponadto dorobek ten stanowi 7
rozdzialow w monografiach (w tym 1 w jezyku angielskim) oraz 24 inne prace naukowe,
komunikaty i streszczenia zamieszczone w materiaiach konferencyjnych. Ponad 80% dorobku
naukowego zostalo opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora. Oceniana jest jedynym
autorem 16 prac oryginalnych, a w 11 - pierwszym autorem.

Trzy sposrod oryginalnych prac tworczych ukazafy si? w czasopismach aktualnie
wyroznianych w Journal Citation Reports, z przyznanym IF, a jedna w materialach
konferencyjnych znajduj^cych si? w bazie Web of Science. Wartosc sumaryczna IF dla tych
publikacji, zgodnie z rokiem opublikowania, wynosi 1,756. La.czna liczba cytowah wedlug
bazy Web of Science (na dzien 12 lipca 2018 r.) to 9 (8 bez autocytowan), indeks Hirscha h=2.
Oceniaj^c znaczenie tych parametrow trzeba wzi^c pod uwag? fakt, ze trzy publikacje
znajduj^ce si? w bazie JCR ukazaly si? w ostatnich 4 latach, co oznacza zbyt krotki czas na
ich cytowanie. Jednoczesnie wskazuje to na wybor w ostatnim okresie czasopism o wysokiej
randze naukowej.

Ocena punktowa przedstawionego dorobku naukowego dr inz. Teresy Wyhipek jest
trudna, gdyz najstarsze prace pochodz^ z 1987 roku, gdy nie istniala jeszcze lista czasopism
MNiSW pozwalaj^ca oceniac publikowane artykury za pomoc^ punktow. Z tego wzgl?du
Habilitantka w autoreferacie przedstawila ocen? parametryczn^ dorobku naukowego w dwoch
wersjach. Opublikowane oryginalne prace tworcze, bez monografii dokumentuj^cej
osi^gni?cie naukowe (25 punktow), wycenila na 296 punktow (+22 za publikacje w
Grassland Science in Europe). Wartosc te ustalono wedtug roku wydania poszczegolnych
prac, na podstawie listy czasopism opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego. Natomiast za publikacje naukowe wydane przed 2001 rokiem przyj?to po 4
punkty (zgodnie z wyliczeniami Habilitantki i progiem punktowym wyznaczonym przez
Dziekana Wydzialu Rolniczego AR w Lublinie). Nalezy zaznaczyc, ze w okresie tym (tj.
przed 2001 r.) Habilitantka opublikowala 17 prac, co stanowi 30% ogolnej liczby



oryginalnych prac tworczych. Ocena parametryczna przedstawionego dorobku naukowego dr
Teresy Wylupek jest tym bardziej skomplikowana, ze w czerwcu 2010 r. Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyzszego opublikowalo nowy ujednolicony wykaz punktowanych czasopism
naukowych, uwzgl§dniaja_cy wczesniejsze zmiany i nowa, rozszerzona punktacj^, natomiast
obecnie obowi^zuje punktacja po kolejnej ewaluacji, jaka miala miejsce w grudniu 2016 r.
Nalezy zaznaczyc, ze wiekszosc publikacji (okolo 77%) powstala w latach 1987-2009 i
ukazala si§ w renomowanych krajowych czasopismach naukowych.

Na uwagf zashiguje miejsce publikacji prac. W czasopismach o zasiegu
miedzynarodowym zamieszczono 11 prac (Journal of Elementology - 2 prace, Ochrona
Srodowiska - 1, Grassland Science in Europe - 8), natomiast 46 prac w krajowych
czasopismach naukowych (Zeszyty Problemowe Postepow Nauk Rolniczych - 11 prac,
Lqkarstwo w Polsce - 9, Annales UMCS sec. E, Agricultura - 9, Roczniki Naukowe
Stowarzyszenia Ekonomistow Rolnictwa i Agrobiznesu - 5, Ada Agrobotanica - 3, Folia
Universitatis Agriculturae Stetinensis Agricultura - 3, Pamietnik Pulawski - 3, Zeszyty
Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie - 2, Acta Scientarum Polonorum Administratio
Locorum - 1, Annales UMCS sec. EE, Zootechnica - 1, Biuletyn Instytutu Hodowli i
Aklimatyzacji Roslin - 1, Biuletyn Naukowy Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego - 1,
Fragmenta Agronomica - 1, Roczniki Nauk Rolniczych - 1, Teka Komisji Ochrony i
Ksztaltowania Srodowiska Przyrodniczego - 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wroclawiu - Rolnictwo - 1).

Analizuj^c dorobek naukowy dr inz. Teresy Wylupek mozna wyroznic trzy grupy
tematyki badawczej:

- roznorodnosc florystyczna ekosystemow trawiastych,
- wartosc gospodarcza i pozaprodukcyjna zbiorowisk trawiastych,
- fitoindykacyjna ocena warunkow siedliskowych trwafych uzytkow zielonych.
Kazda z nich jest wielowajkowa.

1. Badania z zakresu roznorodnosci florystycznej ekosystemow trawiastych s^ bardzo
szerokie. Habilitantka prowadzila je od pocz^tku swojej dzialalnosci badawczej. Obejmowaly
one ocen§ zbiorowisk i zespolow trawiastych trwafych uzytkow zielonych polozonych w
dolinach kilku rzek Zamojszczyzny, uzytkowanych kosnie i pastwiskowo. Ponadto -
odlogow, poboczy drog oraz zbiorowisk trawiastych w przestrzeni publicznej. Wyniki tych
badah wykazaly, ze oceniane uzytki charakteryzuj^ sie niezwyklym bogactwem gatunkowym,
obecnoscia. gatunkow chronionych i rzadkich w skali Lubelszczyzny i kraju oraz wskazaly na
potrzeb? bezwzglednej ochrony tej roznorodnosci. Habilitantka stwierdzila ponadto, ze
ekstensywny wypas runi warunkuje zachowanie roznorodnosci zbiorowisk roslinnych, a
znajomosc preferencji pokarmowych i sposobu przygryzania runi przez rozne gatunki
zwierz^t powinna bye wykorzystana do czynnej ochrony cennych zbiorowisk trawiastych.
Rezultatem badan zbiorowisk trawiastych w przestrzeni publicznej byto stwierdzenie
przydatnosci dwoch gatunkow traw (Festuca rubra i Poa pratemis) oraz roslin z rodziny
bobowatych do zadarniania przydroznych pasow zieleni i trzech gatunkow traw (Agrostis
vulgaris, Poa pratensis i Elymus repens) do zadarniania gleb silnie przeksztalconych
geotechnicznie i geochemicznie. Z kolei, realizuja.c badania roznorodnosci florystycznej
odlogow (na glebach redzinowych Zamojszczyzny), Habilitantka podkreslila, ze wiele



gatunkow tarn wystepuj^cych to taksony zaliczane do rzadkich w naszej florze segetalnej,
ktore nalezy zachowac, jako element dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarow
wiejskich.

2. W ramach badan nad wartoscia gospodarcza zbiorowisk trawiastych duza liczba
prac (15 prac) dotyczy oceny plonowania i wartosci paszowej ekstensywnie uzytkowanych
trwalych uzytkow zielonych w wybranych dolinach rzecznych na Zamojszczyznie.
Habilitantka wykazala, ze ich znaczenie gospodarcze i uzytkowe jest niskie, jednak pelnia^ one
bardzo wazn^ rol§ w ochronie srodowiska przyrodniczego. Z tych tez wzgledow powinny bye
chronione. Na obszarach tych nalezy preferowac uzytkowanie ekstensywne, aby nie
nastepowaia naturalna sukcesja lesna. Ranga badan dotycz^cych oszacowania plonowania
oraz wartosci uzytkowo-paszowej fitocenoz trzech klas fitosocjologicznych (Phragmitetea,
Scheuchzerio-Caricetea nigrae oraz Molinio-Arrhenathereted) jest znacz^ca, ze wzgledu na
ich podstawow^ rol§, jaka^ jest dostarczanie paszy dla przezuwaczy. Zatem uzyskane przez
Habilitantk? wyniki moga^ bye pomocne w ustaleniu kierunkow uzytkowania trwalych
uzytkow zielonych przez rolnikow Zamojszczyzny.

Prowadz^c badania fitosocjologiczne Habilitantka zwrocila szczegoln^ uwag§ na
udzial w runi gatunkow roslin pylko- i nektarodajnych oraz terapeutycznych. Wykazaia,
ze zbiorowiska ekstensywnie uzytkowanych l^k dolinowych mog^ stanowic atrakcyjne
pozytki w gospodarce pasiecznej, ze wzgledu na znaczny udzial w runi gatunkow pylko- i
nektarodajnych oraz zajmowan^ przez nie powierzchni?. Habilitantka podkreslila takze, ze
ekosystemy trawiaste mog^ stanowic cenn^ baze surowcow^ dla ziotolecznictwa, z uwagi na
obecnosc w runi gatunkow roslin terapeutycznych.

Dr Teresa Wyhipek zajmowala sie rowniez zbiorowiskami trawiastymi w aspekcie ich
wykorzystania jako zrodlo surowca energetycznego. Do tego celu wykorzystuje sie biomas^
z uzytkow zielonych, ktore zostaly objete realizacj^ programu rolnosrodowiskowego, w tym
pakietow wymagaj^cych opoznienia zbioru pierwszego pokosu. Waznym rezultatem tych
badan byio wykazanie, ze najlepszymi wlasciwosciami energetycznymi (cieplo spalania i
wartosc opalowa) odznaczala sie Phalaris arundinacea. Niska^ zawartosci^ chloru wyrozniaiy
sie Dactylis glomerata, Calamagrostis epigejos i Phragmites australis.

Poza wyzej wymienion^ tematyk^ badania Habilitantki dotyczyly rowniez roli traw w
rekultywacji zdegradowanych terenow poprzemyslowych, w tym tych po bylych
kopalniach siarki, oraz trwalych uzytkow zielonych. W ramach badan z tej tematyki
przetestowano przydatnosc mieszanki traw do rekultywacji terenow po wydobyciu siarki, po
wczesniejszym zastosowaniu wapna poflotacyjnego i odpowiednich pracach
agrotechnicznych. Ponadto na podstawie oceny bilansu siarki w srodowisku sformulowano
zalecenia dla praktyki, by wl^czyc siarke do nawozenia roslin uprawnych.

Na uznanie zashiguje takze zaangazowanie Habilitantki w realizacje badan nad
doborem wlasciwej metody renowacji zdegradowanej runi lajeowej w warunkach gleb
torfowo-murszowych. Wyniki tych badan uzasadnily celowosc stosowania podsiewu, jako
metody umozliwiaj^cej regeneracj? zdegradowanej runi na glebie torfowo-murszowej.

Wzrastaj^cy zanik zbiorowisk mokradlowych sklonil Habilitantke do podjecia
pionierskich badan fitosocjologicznych w celu okreslenia ich walorow przyrodniczych i
krajobrazowych. Wyniki badan fitocenoz klas Phragmitetea, Scheuchzerio-Caricetea



nigrae, Molinio-Arrhenatheretea (rzfdu Molinietalid) dolin rzecznych Zamojszczyzny
wskazuja, ze maj^ one mala^ wartosc paszowa^, ale petni^ ogromna^ rol? w srodowisku
przyrodniczym. W zwiazku z tym zasluguj^ na ochron?, a w szczegolnosci Caricetum gracilis
i Phalaridetum arundinaceae. Wskazane jest ich ekstensywne uzytkowanie, bowiem
zaniechanie uzytkowania sprzyja sukcesji lesnej, ze szkoda^ dla bioroznorodnosci oraz
walorow ekologicznych i krajobrazowych tych uzytkow

Badania wykazaly, ze wielobarwne zbiorowiska roslinne analizowanych poboczy drog
s^ niezastapionym elementem estetyzuj^cym krajobraz w roznych porach roku, co podwyzsza
atrakcyjnosc wizualn^ krajobrazu, zapobiega erozji gleb, a takze czyni podrozowanie bardziej
komfortowym i bezpiecznym.

3. Wykonana przez dr T. Wyhipek po raz pierwszy na trwafych uzytkach zielonych
Zamojszczyzny, ocena siedlisk metochj fitoindykacji dostarczyla wiele cennych informacji
na podstawie, ktorych mozna ustalic kierunki uzytkowania badanych siedlisk zapobiegaj^ce
przeksztalceniom szaty roslinnej.

Ponadto w kilku pracach oceniono warunki glebowe (uwilgotnienia, pH, zasobnosci w
P i K) oraz dokonano analizy ich wplywu na ksztaftowanie si? zbiorowisk trawiastych i ich
wartosc paszow^.

Podsumowujac przedstawione kierunki badan nalezy stwierdzic, ze dr Teresa
Wyhapek podejmowala samodzielnie i we wspolpracy z pracownikami Katedry L^karstwa i
Ksztattowania Krajobrazu Wydziaiu Agrobioinzynierii w Lublinie istotne i aktualne dzialania
badawcze. W wyniku tych dzialan po raz pierwszy na Zamojszczyznie zostaly opracowane w
sposob kompleksowy wyniki badan geobotanicznych i fitosocjologicznych roznych siedlisk
dolin rzecznych. Dla wyroznionych syntaksonow trwaJych uzytkow zielonych dokonano tez
oceny zasobnosci w skladniki pokarmowe materialu glebowego i roslinnego oraz plonowania
wraz z okresleniem wartosci paszowej runi.

W ramach dzialalnosci naukowej Habilitantka byla wykonawc^ w trzech projektach
badawczych: 1) projekt pt. ,,Sklad florystyczny i wartosc gospodarcza lak dolinowych w woj.
zamojskim", fmansowany ze srodkow MNiSW, 2) projekt Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie, dotycz^cy opracowania planu zadah ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Uroczyska Roztocza Wschodniego, 3) projekt wspoifinansowany przez
Szwajcarie w ramach szwajcarskiego programu wspoipracy z nowymi krajami czlonkowskimi
Unii Europejskiej" (2011-2017), w ktorym prowadzila monitorowanie roznorodnosci
gatunkow.

Wynikiem aktywnosci naukowej Habilitantki byla prezentacja wynikow badan na 24
konferencjach i sympozjach naukowych, w tym 11 miedzynarodowych i 13 krajowych, w
formic posterow oraz prezentacji ustnych.

Habilitantka odbyia jednomiesieczny zagraniczny staz naukowy w Chorwacji, na
Uniwersytecie w Zagrzebiu, na ktorym zapoznata sie ze specyfik^ gospodarowania i
uzytkowania lajc i pastwisk w rejonie srodkowej Chorwacji. Jego efektem bylo podj^cie
wspoipracy w zakresie badan florystycznych i biogeograficznych w Polsce i Chorwacji.

Pozostafy dorobek naukowy opublikowany przez dr inz. Teres? Wytupek uwazam za w
pemi wystarczaj^cy do ubiegania si? o stopieh doktora habilitowanego.



Ocena dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego i wspolpracy
mi^dzynarodowej

W trakcie 32 lat pracy na uczelni, dr inz. Teresa Wylupek zajecia dydaktyczne prowadzi
od roku 1996, czyli od 22 lat. W tym okresie, jako nauczyciel akademicki, realizewala rozne
formy zajec ze studentami, zarowno cwiczenia, wyklady, jak i seminaria dyplomowe dla
studentow studiow stacjonarnych i niestacjonarnych kilku kierunkow studiow. Byly to zajecia
glownie na kierunku Rolnictwo (wyklady w ramach az 10 przedmiotow, cwiczenia - 7
przedmiotow), a w ostatnich latach takze na kierunku Gospodarka Przestrzenna (wyklady i
cwiczenia - 4 przedmioty). Ponadto po jednym przedmiocie na kierunku Towaroznawstwo
(Etykaprzestrzeni) oraz biologia {Botanika systematycznd). Kandydatka najdluzej prowadzila
zajecia z przedmiotu Lqkarstwo - cwiczenia przez 8 lat akademickich, a wyklady - przez 6 lat
oraz wyklady z przedmiotu Dam i ogrod ekologiczny - przez 5 lat. W przeszlosci trzykrotnie
prowadzila wyklady z przedmiotu Zbiorowiska trawiaste w krajobrazie Polski, a w ostatnich
latach z przedmiotu Wspolczesna gospodarka przestrzenna. Pozostale przedmioty (w liczbie
10) prowadzila raz lub dwukrotnie. Wi^zalo sif to z duzym zaangazowaniem w dzialalnosc
dydaktyczn^ i wymagalo znacznego wysilku zwia_zanego z opracowaniem programow i
pomocy dydaktycznych. Jednak w przedstawionych do oceny materialach brak jest blizszych
informacji z tego zakresu. Habilitantka prowadzila rowniez wyklady na studiach
podyplomowych kolejnych edycji: Nowoczesne rolnictwo (pt. Uzytki zielone), Odnawialne
zrodla energii (pt. Biomasa z trwatych uzytkow zielonych) oraz dla nauczyciel i
Podyplomowych Studiow ,,Przyroda".

Dzialalnosc dydaktyczna dr inz. Teresy Wylupek to takze opieka nad studentami
wykonuj^cymi prace dyplomowe. W okresie dzialalnosci dydaktycznej wypromowala 53
prace magisterskie i 33 prace inzynierskie oraz byla wielokrotnie recenzentem tych prac.

Ponadto byla czlonkiem licznych komisji egzaminacyjnych oraz pelnila funkcj? opiekuna
roku. Na podkreslenie zashiguje szczegolnie wieloletnia opieka naukowa nad Studenckim
Kolem Naukowym Florystow. Studentki tego Kola uzyskaly m.in. I miejsce podczas
Miedzynarodowego Seminarium Studenckich K61 Naukowych w 2013 r.

Kandydatka bierze takze czynny udzial w pracach na rzecz Wydzialu i Uczelni m.in. jako
czlonek Senatu, Komisji Senackiej ds. BHP, czlonek Wydzialowej Komisji ds. Dydaktyki i
Wychowania, Wydzialowej Komisji ds. Wspolpracy z Podmiotami Krajowymi. W 2016 roku
zostala powolana na stanowisko Lubelskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Roslin i
Nasiennictwa. Wspoluczestniczyla w organizacji trzech konferencji naukowych, w tym
miedzynarodowej konferencji Europejskiej Federacji L^karskiej, ktora odbyla si? w 2012
roku w Lublinie. W ramach tych konferencji prowadzila wyjazdy studyjne, na ktore
opracowala specjalne materialy.

Nalezy podkreslic, ze Habilitantka stale podnosi swoje kwalifikacje, bierze udzial w
roznych kursach i szkoleniach. Posiada uprawnienia eksperta przyrodniczego - botanika i
ornitologa oraz doradcy rolnosrodowiskowego PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020. W
roku 2017 weszla w sklad Zespolu analizuj^cego szanse i zagrozenia oraz potencjalne
kierunki rozwoju obszarow wiejskich w wojewodztwie lubelskim.



Na szczegolne podkreslenie zashiguje wyrozniaj^ca aktywnosc Habilitantki w zakresie
popularyzacji nauki, w ramach ktorej opublikowala 9 prac popularnonaukowych, wykonala
liczne ekspertyzy i opracowala dokumentacj? przyrodnicz^ oraz ornitologiczn^ na potrzeby
programu rolnosrodowiskowego PROW 2007-2013 (28 opracowah) i PROW 2014-2020 (46
opracowan). Przeprowadzila szereg wykladow i szkolen dla rolnikow indywidualnych nt.
mozliwosci otrzymywania doplat w ramach PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020, oraz
czynnej ochrony roznorodnosci gatunkowej na uzytkach rolnych znajduj^cych si? na
obszarach Natura 2000. Kandydatka uczestniczyla takze w ksztalceniu terenowej kadry
rolniczej - prowadzila wykiady i warsztaty terenowe dla doradcow rolnosrodowiskowych i
doradcow rolniczych oraz wykiady dla przedstawicieli jednostek samorz^dowych, glownie z
zakresu ochrony bioroznorodnosci. Dzialania te maj$ wymiar praktyczny, gdyz przyczynily
si§ do zachowania bioroznorodnosci trwalych uzytkow zielonych Lubelszczyzny oraz
podniesienia swiadomosci ekologicznej spoleczenstwa tego regionu.

Na dorobek Habilitantki w zakresie popularyzacji nauki skiadaja_ si§ takze: uczestnictwo i
prezentacja wykladu w trzech edycjach Lubelskiego Festiwalu Nauki, udzial w dwoch
edycjach Dni Otwartych UP w Lublinie Na podkreslenie zasluguje takze prowadzenie
warsztatow florystycznych i plastycznych oraz wykonanie licznych wystaw florystycznych i
dekoracji zwi^zanych z popularyzacj^ roznego rodzaju swi^t. Za dzialalnosc t^ Habilitantka
uzyskala liczne podziekowania i dwukrotnie zostala nagrodzona Nagrod^ Wojewody
Lubelskiego.

Dowodem duzego wkladu w dzialalnosc na rzecz Uczelni i rzetelnego wywi^zywania sie
z powierzonych obowi^zkow jest uhonorowanie dr inz. Teresy Wylupek siedmioma
Nagrodami Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie (za wyrozniaj^c^ sie prace dla dobra
Uczelni, za dzialalnosc dydaktyczn^ i promowanie uczelni, za osiajmi^cia organizacyjne, za
osia_gni£cia zawodowe). Ponadto zostala odznaczona Medalem Srebrnym za Dlugoletnia.
Sluzbe, nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Kandydatka jest czlonkiem Polskiego Towarzystwa L^karskiego, European Dry
Grassland Group (EDGG) oraz Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Zaangazowanie w procesie dydaktycznym, popularyzatorskim oraz wspolpracy naukowej
dr inz. Teresy Wylupek oceniam wysoce pozytywnie.

Wniosek koncowy

Po przeanalizowaniu przedlozonych do recenzji, bardzo starannie, w sposob przejrzysty
przygotowanych przez Habilitantk? materialow zrodlowych, umozliwiaj^cych kompleksow^
ocene Jej dzialalnosci pozytywnie opiniuje wniosek dr inz. Teresy Wylupek o nadanie Jej
stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia. Osiajmiecie
naukowe przedstawione do oceny wnosi duzy wklad w rozwoj dyscypliny agronomia.
Uzyskany dorobek naukowy jest wystarczaj^cy ilosciowo i merytorycznie. Takze
wyrozniaj^cy dorobek dydaktyczny i popularyzatorski potwierdzaj^, ze dr Teresa Wylupek
spelnia wymagania stawiane Kandydatom ubiegaj^cym sie o stopieh naukowy doktora
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habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, okreslone w ustawie z dnia 14
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (z pozniejszymi zmianami) w brzmieniu ustalonym ustaw^ z dnia 27 wrzesnia 2017
roku (Dz. U. z 2017 poz. 1789), a takze przepisach wykonawczych - Rozporz^dzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegoiowego trybu i
warunkow przeprowadzania czynnosci w przewodach doktorskich, w postepowaniu
habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie tytutu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) i
Rozporzadzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011 r. w sprawie
kryteriow oceny osi^gniec osoby ubiegaj^cej sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
Kandydatka jest dobrze przygotowana do samodzielnej pracy naukowej. Wobec powyzszego
wnosz§ do czlonkow Komisji Habilitacyjnej, powotanej przez Centraln^ Komisj? ds. Stopni i
Tytulow, o podjecie uchwaly popieraj^cej nadanie Pani dr inz. Teresie Wyhipek przez Rad§
Wydziaha Agrobioinzynierii stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
rolniczych w dyscyplinie - agronomia.

ab. Maria Janicka
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