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Ocena osi^gni^cia naukowego oraz dorobku naukowego 
Pani dr. Malgorzaty Poznanskiej-Kakareko 

w zwi^zku z post^powaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

Podstawa formalna recenzji i uwagi wst^pne 

Recenzja niniejsza sporz^dzona zostala na podstawie dokumentacji przeslanej mi 

9 pazdziemika 2 0 1 7 r., przez prof, dr hab. Wernera Ulricha, dziekana Wydzialu Biologii i 

Ochrony Srodowiska w zwi^zku z post^powaniem habilitacyjnym dr. Malgorzaty Poznanskiej-

Kakareko wszczetym w dn. 24 maja 2 0 1 7 r. przez Centraln^ Komisj^ do Spraw Stopni i 

Tytulow. 

Ocena osi^gni^cia naukowego wskazanego jako podstawa do nadania stopnia doktora 

habilitowanego 

Na osiagniecie naukowe dr Malgorzaty Poznanskiej-Kakareko „Wplyw obnizenia poziomu 

wody i przesuszania podloza na przezywalnosc i migracje fauny dennej w strefie przejsciowej 

pomi^dzy l^dem i wod^" sktada si? cykl pi^ciu prac opublikowanych w latach 2 0 1 3 - 2 0 1 7 . 

Wszystkie te prace te zostaty opublikowane w czasopismach indeksowanych w JCR. 

Pi^cioletni wspolczynnik wptywu (Impact Factor) tych czasopism wynosi od 1,265 do 3 ,826 a 

punktacja wg listy MNiSW od 2 0 do 4 5 . S4 to wi^c czasopisma renomowane, a przypadku 

Freshwater Biology (IF5-ietni=3,826) - pierwszorz^dne w swojej kategorii. Sumaryczna liczba 

punktow za te publikacje wynosi 155 punktow MNiSW, co jest wartosci^ wi^cej niz 

przyzwoit^. L^czny pi^cioletni Impact Factor rowny 11 ,799 jest wysoki, zwlaszcza jak na f 

osiagniecie habilitacyjne z biologii srodowiskowej. Wszystkie prace skladajqce si? na 

osiagniecie naukowe zrealizowane zostaly w zespolach wieloautorskich. Trzeba jednak 

podkreslic, ze Habilitantka jest pierwszym i korespondencyjnym autorem w kazdej z nich, a jej 

udzial w tworzeniu pracy zawsze przekracza 60%. We wszystkich pracach wspolautorskich, 
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oswiadczenia Habilitanta i jego wspolautorow jednoznacznie wskazuj^ na kluczowy i 

decydujqcy udziat dr Poznanskiej-Kakareko w zbieraniu materialow, badaniach 

laboratoryjnych, analizie i interpretacji wynikow oraz w pisaniu prac. Na uwag? zastuguje 

rowniez, ze wspolautorami kazdej z prac ŝ  studenci studiow I i II stopnia, przewaznie 

wykonuj^cy prace dyplomowe pod kierownictwem Habilitantki. Ranga czasopism swiadczy o 

tym, ze wspomniane wyzej prace przeszly przez rygorystyczn^ procedure recenzenck^ i 

redaktorsk^, wi^c ich jakosc nie budzi zastrzezeh. Poniewaz nie ma potrzeby ponownej 

ewaluacji merytorycznej poszczegolnych publikacji, wystarczy ocena ich wzajemnego 

zwi^zku, spojnosci calego zestawu oraz tego czy stanowi^ one istotny wklad do nauki. Reakcja 

fauny (w tym jej przezywalnosc i mozliwosci migracji) na obnizenie poziomu lustra wody i 

przesuszanie substratu w strefie przybrzeznej zbiomikow jest istotnym problemem naukowych 

w ekologii wod srodl^dowych. Jednak, co ciekawe, jest to jeszcze stosunkowo slabo poznane 

zjawisko a wi^kszosc dotychczasowych publikacji oparta byla o mocno uproszczone zalozenia 

eksperymentalne, ktore wci^z nie rozs^dzaj^ wielu w^tpliwosci zwi^zanych z powyzszym 

zagadnieniem i otwierajq pole do dalszych badah. 

Celem jaki, w zwi^zku z powyzszym, postawila sobie Habilitantka podczas realizacji badari do 

rozprawy habilitacyjnej, bylo uzyskanie odpowiedzi na pytanie. jakie sa mozliwosci przezycia 

oraz horyzontalnych i wertykalnych migracji reprezentatywnych przedstawicieli glownych 

grup makrozoobentosu zasiedlaj^cych strefe przybrzezn^ zbiomikow srodl^dowych w naszej 

strefie klimatycznej pod wpiywem obnizenia poziomu wody, odsloni^cia plytkiego dna i 

przesuszania podloza. Gatunki b^d^ce obiektami eksperymentow wybrano na podstawie 

wczesniejszych badah skladu taksonomicznego fauny Zbiomika Wloclawskiego dokonanych 

przez Habilitantke, uwzgl^dniaj^c ich liczebnosc w strefie przybrzeznej, roznice w mobilnosci 

oraz w stmkturalnej ochronie przed wysychaniem. Wybrane skorupiaki obunogie (kielze), 

slimaki, larwy muchowek z rodziny ochotkowatych oraz sk^poszczety, poddano trzem 

rodzajom eksperymentow laboratoryjnych, ktorych wyniki zostaly nast^pnie zweryfikowane za 

pomoc^ eksperymentu terenowego typu „mezokosm". Podstaw^ realizacji eksperymentow byla 

weryfikacja siedmiu szczegolowych hipotez roboczych. W przeprowadzonych badaniach, 

Habilitantka zwrocila uwage na najwazniejsze czynniki determinuj^ce przezywanie i 

zachowanie organizmow: uwodnienie podloza, czas ekspozycji i odleglosc od refiigiow. W 

swojej rozprawie Habilitantka wykazala rozny stopieh skutecznosci reakcji badanych 

bezkregowcow na niekorzystne czynniki. Niektore gatunki wykazaly ztozonosc przystosowah 

do obnizenia poziomu wody i wysychania dna, ktora zapewnia wysok^ przezywalnosc oraz 
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mozliwosc migracji poziomych i pionowych. Z kolei inne organizmy stosowaty zazwyczaj 

jedn^ strategic - migracje poziome lub pionowe albo przeczekanie suszy, prawdopodobnie przy 

obnizonym temple metabolizmu. Co ciekawe, jeden gatunek kielza oraz sk^poszczet nie 

wykazaly zadnych przystosowan w tym wzgl^dzie, prawdopodobnie dlatego, ze strefa 

przybrzezna nie jest typowym srodowiskiem ich zycia. Eksperymenty terenowe wykazaly, ze 

krotkotrwale, kilkudniowe, wahania poziomu wody nie stanowi^ duzego problemu dla 

przetrwania fauny dennej, zwlaszcza gdy brzegi ŝ  zadrzewione co powoduje zacienienie, a 

tym samym ogranicza parowanie wody. Wyniki rozprawy, w znacz^cy sposob uzupelnily 

dotychczasow^ wiedz^ na temat mozliwosci przetrwania najpospolitszych taksonow fauny 

dennej w strefie klimatu umiarkowanego. Jest to o tyle istotne, ze post^pujqce ocieplenie 

klimatu zwi^ksza ryzyko okresowego wysuszania zbiomikow wodnych. Wage pracy podnosz^ 

rowniez eksperymenty porownawcze wykonane na gatunkach inwazyjnych i rodzimych. 

Roznice w odpomosci na przesuszanie oraz w strategii radzenia sobie z tym problemem jest 

wci^z malo poznanym aspektem inwazji w wodach slodkich. Dobre rozpoznanie reakcji fauny 

dennej na zjawisko przesuszania podloza oraz ich uwarunkowah jest kluczowe dla 

wiarygodnego prognozowania ryzyka srodowiskowego, zwlaszcza zagrozeh dla 

bioroznorodnosci wod srodl^dowych, oraz opracowania skutecznych metod przeciwdzialania 

tym zagrozeniom. 

Podsumowuj^c, bardzo wysoko oceniam wybor celow badah, zestawu badanych gatunkow oraz 

zalozenia eksperymentalne. Niew^tpliwie, rozprawa habilitacyjna dr Poznanskiej-Kakareko 

stanowi znacz^ce osiagniecie naukowe, poszerzaj^ce nasz^ wiedze o funkcjonowaniu 

ekosystemow wod srodl^dowych w wamnkach stresu srodowiskowego. W dodatku, uzyskane 

wyniki oraz wyplywaj^ce z nich wnioski maj^ duze znaczenie, nie tyIko poznawcze ale rowniez 

praktyczne. / ^ , : 

Ocena osi^gniec naukowo-badawczych 

Wedlug dokumentacji, na dorobek naukowy dr Poznanskiej-Kakareko sklada sie l^cznie 21 

prac opublikowanych w czasopismach indeksowanych w JCR. Sposrod nich, 5 sklada sie na 

osiagniecie naukowe. Nalezy tutaj wspomniec, ze sposrod 16 pozostalych prac, prawie 

wszystkie zostaly opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach z I i I I kwartyla. 

Wszystkie te prace dotycz^ roznych ciekawych i zwykle slabo poznanych aspektow ekologii 

organizmow wodnych, w tym szczegolnie gatunkow inwazyjnych. Dorobek ten uzupelniony 
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jest przez zaledwie dwie prace z czasopism punktowanych na liscie B MNiSW. Obydwie te 

prace Habilitantka opublikowala na pocz^tku swojej kariery naukowej i widac wyraznie, ze 

bardzo szybko podj^la dobr^ decyzj? o zmianie strategii publikacyjnej. Liczba opublikowanych 

prac swiadczy o pracowitosci i wysokiej aktywnosci naukowej Habilitantki, a roznorodnosc 

tematow badah o tym, ze jest ona wszechstronnym hydrobiologiem. Wskazniki 

bibliometryczne, takie jak t^czny 1F=39.047, H=7, 600 pkt MNiSW oraz 89 cytowah (bez 

autocytowah) z Web of Science Core Collection, to moim zdaniem bardzo dobry wynik na 

etapie habilitacji, jesli chodzi o badania z zakresu biologii srodowiskowej. Warto przy tym 

wspomniec, ze Habilitantka uzyskala w 2010 roku zespolow^, a w 2012 roku indywidualn^, 

nagrod^ Rektora UMK za osi^gni^cia w dziedzinie naukowo-badawczej. 

Habilitantka odniosla takze sukces w zdobywaniu funduszy na badania co jest bardzo 

wazn^ cech^, kwalifikuj^c^ j ^ do osi^gni^cia samodzielnosci naukowej. Do tej pory kierowala 

ona jednym projektem fmansowanym przez NCN, pracowala jako glowny wykonawca przy 

kolejnym oraz jako wykonawca przy 6 innych projektach NCN i MNiSW. Na uwag^ zasluguje 

rowniez wspolpraca naukowa Habilitantki z badaczami/zespolami badaczy z innych krajowych 

instytucji naukowych. Duzo slabiej rozwini^ta jest wspolpraca Habilitantki z zespolami 

naukowymi z instytucji zagranicznych. Krytycznie oceniam brak dluzszego (co najmniej 

rocznego) lub chocby krotkiego (1-3 miesi^ce) stazu zagranicznego typu post-doc, lub przed 

uzyskaniem doktoratu, w karierze naukowej dr Poznanskiej-Kakareko. Habilitantka odbyla 

kilka krotkich szkoleh w instytucjach krajowych i pracuje w silnym naukowo zespole, ktory 

umozliwit jej bardzo dobry rozwoj naukowy. Niemniej jednak, czasowa zmiana otoczenia 

naukowego oraz poznanie metod i organizacji pracy w innych dobrych zespolach, zwlaszcza 

zagranicznych, poszerza horyzonty i zainteresowania naukowe oraz pozwala spojrzec na wiele 

problemow naukowych z nowej strony. Mogloby to przyniesc tylko korzysc i przyspieszyc 

kariery naukowy tak aktywnego badacza, jakim jest dr Poznanska-Kakareko. 

Wyniki swoich badah, dr Poznanska-Kakareko, prezentuje zarowno na forum krajowym 

jak i mi^dzynarodowym, uczestnicz^c aktywnie w licznych konferencjach w Polsce i zagranic^. 

Podsumowuj^c, uwazam ze uzyskane osiqgni^cia naukowo-badawcze swiadczy o 

wysokich kwalifikacjach dr Poznanskiej-Kakareko jako dojrzalego badacza. Pozwalaj^ one 

prognozowac, ze b^dzie ona bardzo efektywnym samodzielnym uczonym, zwlaszcza jesli 

skorzysta z rady Recenzenta i poszerzy swoj^ wspolprac? naukowy o zespoly i jednostki 

zagraniczne. 
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Ocena innych osi^gnifc ^ 

Oprocz dzialalnosci badawczej dr Poznanska-Kakareko wykazuje rowniez duz^ aktywnosc i 

doswiadczenie dydaktyczne, prowadz^c zarowno liczne kursowe cwiczenia i pracownie 

laboratoryjne oraz zaj^cia terenowe, jak rowniez zaj^cia autorskie - w tym dwa wyklad 

monograficzny o zyciu w strefach ekotonow wodno-l^dowych. Habilitantka nie zapomina 

rowniez o dzialalnosci popularyzatorskiej, prowadz^c zaj^cia oraz sprawuj^c opiek^ 

merytoryczn^ nad studentami prowadzqcymi zaj^cia podczas Nocy Biologow, Dnia Otwartego 

na Wydziale BiOS UMK, czy podczas Fascynuj^cego Dnia Roslin. Dr Poznanska-Kakareko 

jest rowniez autork^jednego artykulu populamonaukowego. 

Z uznaniem odnotowuj^ wysok^ liczb^ prac dyplomowych i licencjackich zrealizowanych pod 

kierownictwem i/lub opiek^ Habilitantki. Swiadczy ona nie tylko o jej doswiadczeniu 

dydaktycznym ale rowniez o umiej^tnosci prowadzenia i organizacji indywidualnej pracy ze 

studentami. Co bardzo chwalebne i wci^z niestety niezbyt powszechne, Habilitantka wl^cza 

studentow w swoje projekty i prace badawcze daj^c im mozliwosc realnego uczestnictwa w 

badaniach i odkryciach naukowych. Na uznanie zasluguje rowniez wl^czanie magistrantow, 

jako wspolautorow, do publikacji powstaj^cych na podstawie realizowanych przez nich prac. 

Zachowanie takie, jesli student sumiennie i samodzielnie wykonal powierzone mu zadania 

badawcze, powinno bye regul^ wsrod promotorow. Warto rowniez podkreslic, ze Habilitantka 

miala rowniez pod swoj^ opiek^, jako promotor pomocniczy, troje doktorantow, z ktorych 

dwoch z sukcesem obronilo juz swoje rozprawy doktorskie. 

Habilitantka prowadzi rowniez bogat^ dzialalnosc organizacyjn^, m.in. angazuj^c si^ w prace 

komisji egzaminacyjnych, organizuj^c konferencje i warsztaty naukowe, prowadz^c opiek^ nad 

rozwojem naukowym studentow Sekcji Hydrobiologicznej Studenckiego Kola Naukowego 

Biologow oraz dzialaj^c w zarz^dzie Fundacji Akademia Biologii i Ochrony Srodowiska. 

Dr Poznanska-Kakareko byla do tej pory recenzentem czterech prac zlozonych do czasopism 

naukowych z JCR, w tym dwoch prac zlozonych do prestizowego Freshwater Biology. 

Podsumowuj^c, uznaj? ze Habilitantka umiej^tnie l^czy dzialalnosc naukowq z duzym 

obci^zeniem dydaktycznym, jak rowniez wszechstronn^ dzialalnosci^ organizacyjn^. Na 

szczegolne podkreslenie zasluguje, moim zdaniem, jej duze zaangazowanie w opiek? nad 

rozwojem naukowym studentow. 
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Konkluzja 

Wedlug mojej oceny, osiagniecie naukowe i ogolny dorobek Pani dr. Malgorzaty Poznanskiej-

Kakareko spelniaJ4 warunki formalne okresione w art. 16 i 17 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz w art. 16, ust. 2 Ustawy z dn. 18 marca 2011 

r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule 

zawodowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektorych irmych ustaw 

(Dz U. z 2011 r. nr 84, poz. 455), dlatego tez wnioskuj? do Rady Wydzialu Biologii i Ochrony 

Srodowiska UMK o nadanie Pani dr. Malgorzacie Poznanskiej-Kakareko stopnia doktora 

habilitowanego nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia. 

Dr hab. Michal Grabowski, prof UL 


