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Podstawowe informacje o temacie badawczym:  

Rosnący popyt na produkcję żywności jest jednym z głównych problemów w ochronie przyrody i 

agronomii. Istnieją różne strategie wywodzące się z aplikacyjnych metod przestrzennego planowania 

użytkowania krajobrazu, które próbują rozwiązać problem wyżywienia rosnącej populacji ludzi,  przy 

jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej. Jedną z nich jest koncepcja wydzialania lub 

współdzielenia gruntów, godząca interesy ochrony przyrody z rolnictwem. Wydzielanie gruntów dla 

przyrody polega na intensyfikacji rolnictwa na gruntach uprawnych i ochronie nienaruszonych, 

naturalnych lub opuszczonych obszarów (tzw. grunty wydzielone). Współdzielenie się ziemią z 

przyrodą ma miejsce, jeśli poprawia się jakość krajobrazu rolniczego poprzez zwiększenie mozaiki 

upraw, która jest ekstensywnie zarządzana, a zatem może być odpowiednia dla wielu dzikich gatunków. 

Czy powinniśmy korzystać z koncepcji wydzielania ziemi, która zakłada z jednej strony intensyfikację 

rolnictwa i ochronę naturalnych i półnaturalnych pozostałości siedlisk lub opuszczonych terenów 

rolnych które miałyby z założenia podlegać sukcesji naturalnej? Czy też powinniśmy poprawić jakość 

krajobrazu rolniczego pod kątem różnorodności biologicznej poprzez zwiększenie udziału w krajobrazie 

mozaikowych upraw uprawianych ekstensywnie, a rekultywowane tereny poddawać ekstensywnemu 

gospodarowaniu (współdzielenie gruntów)? W wielu regionach dominują krajobrazy kulturowe, o 

długiej tradycji rolniczej, która ukształtowała relacje człowiek - przyroda, z wieloma rzadkimi 

gatunkami przystosowanymi do życia w warunkach ekstensywnego rolnictwa. Nowe obszary chronione 

w krajobrazach kulturowych powstają zazwyczaj poprzez opuszczanie lub odłogowanie terenów 

porolnych. Tym czasem wiele badań wykazało, że opuszczone lub odłogowane tereny uprawne są 

zagrożone przez inwazje obcych gatunków, które zmniejszają bioróżnorodność rodzimej fauny i flory. 

Moja główna hipoteza mówi, że przy zwiększonym ryzyku inwazji współdzielenie gruntów jest bardziej 

optymalną strategią ochrony przyrody i produkcji żywności, pozwalającą na kontrolę gatunków 

inwazyjnych poprzez prace polowe, niż wydzielanie ziemi.  

 

Główne pytania badawcze:  

Celem tego projektu jest zweryfikowanie, która strategia — wydzielanie lub współdzielenie gruntów —  

jest lepsza dla ochrony bioróżnorodności i produkcji rolnej w regionach o różnym ryzyku inwazji 

obcych gatunków roślin.  

 

1. Jeśli ryzyko inwazji jest wysokie, współdzielenie gruntów jest lepszą strategią ochrony różnorodności 

biologicznej i usług ekosystemowych niż wydzielanie gruntów, umożliwiając skuteczną kontrolę 

gatunków inwazyjnych poprzez prace terenowe. 

  

2. Czy wydzielanie gruntów jest najlepszą strategią tylko w regionach, w których rolnictwo wkracza na 

obszary pierwotnych ekosystemów, a współdzielenie gruntów – jest lepsze na obszarach już silnie 

zmienionych przez rolnictwo, takich jak krajobrazy kulturowe? 

  

Aby odpowiedzieć na to pytanie, zostanie wykonany systematyczny przegląd literatury.  

 

Podstawowe metody/opis pracy:  

- Twoja praca doktorska będzie składać się z 4 rozdziałów 

- zbieranie i kompilowanie danych o ptakach, bezkręgowcach i roślinach. Polska, krajobraz rolniczy. 

Powinieneś być w stanie zidentyfikować przynajmniej ptaki Europy Środkowej i podstawowe gatunki 
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roślin. 

- budowa bazy danych GIS  

- analizy przestrzenne GIS  

- zbieranie danych z opublikowanych artykułów naukowych do systematycznego przeglądu i 

metaanaliz, Scopus oraz Google Scholar będą wykorzystane do wyszukiwania odpowiednich 

publikacji  

- analizy danych – najlepiej w R, ale na początek może to być dowolne inne oprogramowanie. 

Będziesz mieć wszystkie niezbędne udogodnienia do nauki R  

- pisanie maszynopisów w języku angielskim jako przyszłych rozdziałów w rozprawie doktorskiej – 

nauczymy Cię pisać wysokiej jakości prace naukowe 

 - zostaniesz przeszkolony w zakresie planowania i pisania grantów badawczych, a na 3 roku złożysz 

wniosek o własny grant badawczy 

- doktorant/doktorantka poprowadzi samodzielnie 4 tematy we współpracy ze wszystkimi członkami 

zespołu projektowego, które będą podstawą jego pracy doktorskiej. Doktorant/doktorantka zbuduje 

profesjonalne kontakty z partnerami projektu z zagranicy i członkami ich zespołów  

- będzie się udzielał w mediach i mówił o swojej pracy doktorskiej  

 

Dodatkowe informacje (np. szczególne wymagania co do kandydata):  

np. wiedza z zakresu biologii i ekologii, doświadczenie w pracy terenowej i/lub laboratoryjnej, ogólna 

znajomość statystyki, znajomość języka polskiego, dobra znajomość języka angielskiego w mowie i 

piśmie 

 

- doskonała znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2, potwierdzona przez uczelnię 

lub certyfikat)  

 

- doświadczenie w analizach statystycznych  

- doświadczenie w zbieraniu danych o ptakach  

– identyfikacja gatunków środkowoeuropejskich w terenie  

- doświadczenie w analizach przestrzennych GIS  

- prawo jazdy 

 

Dane o potencjalnych współpracownikach:  

dr Magdalena Lenda, https://scholar.google.com/citations?user=-_q0e3QAAAAJ&hl=pl 

prof. Johannes Knops https://scholar.google.com/citations?user=wQzqO0MAAAAJ&hl=en 

prof. Hugh Possingham https://scholar.google.com.au/citations?user=lSYOB3cAAAAJ&hl=en 
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