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1. Informacje o Kandydatce. Przebieg studiow i pracy zawodowej 
Pani dr Malgorzata Poznanska-Kakareko ukohczyla studia w 2001 r. na Wydziale 
Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytecie Mikolaja Kopernika w Toruniu, obron^ pracy 
magisterskiej "Makrozoobentos pelofilny plytkich siedlisk poludniowej czQsci jeziora 
Jeziorak" przygotowanej pod opiekq prof, dr hab. Andrzeja Gizihskiego. Stopien 
naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, w zakresie biologii uzyskala w 
2006 r., takze na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w 
Toruniu. Rozprawa doktorska pt. "Makrofauna denna gornego litoralu i pobrzeza 
Zbiornika Wloclawskiego w warunkach destrukcyjnego wplywu wahan poziomu % 
wody" zostala przygotowana pod opiek^ dr hab. Norberta Wolnomiejskiego, prof. 
MIR. W latach 2007-2009 Pani Malgorzata Poznanska-Kakareko byla zatrudniona na 
stanowisku asystenta w Zakladzie Zoologii Bezkr^gowcow, na Wydziale Biologii i 
Nauk 0 Ziemi Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, a od 2009 r. do chwili obecnej jest 
zatrudniona jako adiunkt w tym samym Zakladzie i na tym samym Wydziale (ktory 
obecnie nosi nazwQ Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska). 

2. Ocena osiqgniQcia naukowego 
Dorobek naukowy skladaj^cy si^ na osi^gniQcie naukowe Pani dr Malgorzaty 
Poznanskiej-Kakareko stanowi jednotematyczny cykI pieciu wspolautorskich publikacji 
z lat 2013-2017 pod wspolnym tytulem „Wplyw obnizenia poziomu wody i 
przesuszania podloza na przezywalnosc i migracje fauny dennej w strefie 
przejsciowej pomi^dzy l^dem i wod^". 

1. Poznanska M., Kakareko T., Krzyzynski M., Kobak J. , 2013: Effect of substratum drying on the 
survival and migrations of Ponto-Caspian and native gammarids (Crustacea: Amphipoda), 
Hydrobiologia 700: 47-59 (IF2013 = 2.212; IF5-ietni=2.236; MNiSW: 30). 
2. Poznahska M., Goleniewska D., Gulanicz T., Kakareko T., Jermacz L, Kobak J. , 2015a: Effect of 
substratum drying on the survival and migrations of a freshwater pulmonate snail Planorbarius 
co/-/7ey5(Linnaeus, 1758), Hydrobiologia 747: 177-188 (IF2oi5= 2.051; IF5-ietni-2.236; MNISW: 30). 
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3. Poznahska M., Kakareko T., Gulanicz T., Jermacz t., Kobak J. , 2015b: Life on the edge: survival 
and behavioural responses of freshwater gill-breathing snails to declining water level and substratum 
drying, Freshwater Biology 60: 2379-2391 (IF2oi5= 2.933; IF5 ietni=3.826; MNiSW: 45). 
4. Poznahska M., Werner D., Jabtonska-Barna I., Kakareko T., Ung Duong K., Dzierzynska-
Biatoiiczyk A., Kobak J. , 2017a: The survival and behavioural responses of a near-shore chironomid 
and oligochaete to declining water levels and sandy substratum drying, Hydrobiologia 788: 231-244 
(IF2oi5= 2.051; IF5-ietni=2.236; MNiSW: 30). 

5. Poznahska-Kakareko M., Budka M., Zbikowski J. , Czarnecka M., Kakareko T., Jermacz t., Kobak 
J., 2017b: Survival and vertical distribution of macroinvertebrates during emersion of sandy 
substratum in outdoor mesocosms, Fundamental and Applied Limnology 190: 29-47 (IF=1,170). 

Trzy sposrod pieciu prac opublikowane w czasopismie Hydrobiologia, jedna - w 
Fundamental and Applied Limnology \a - w Freshwater Biology. to dobre i 
bardzo dobre czasopisma limnologiczne, clioc niekoniecznie z najwyzszej polki. 
Sumaryczny S.letni impact factor \i\M\Y.aQ!i\h w sWad osi^gni^cia 
naukowego wynosi ok. 12, a sumaryczna liczba punktow î iNiSW -155. Prace te wg 
Web of Science byfy cytowane 29 razy, w tym 23 razy bez autocytacji. Pani 
i^algorzata Poznanska-Kakareko jest pierwsz^ autork^ i zarazem autork^ 
korespondencyjn^ wszystkich prac. 

Ponizej krotko zrekapituluj^ najwazniejsze wnioski wynikaj^ce z prac 
stanowi^cych podstawQ rozprawy habilitacyjnej. Wahania poziomu wody 
powodowane zarowno przez czynniki antropogeniczne, jak i naturalne ŝ  istotnym 
czynnikiem ksztaltujqcym warunki zycia fauny dennej w strefie przybrzeznej 
zbiornikow wodnycln. Powoduj^ one czasowe odsloni^cie dna i ekspozycj^ jego 
„mieszkahc6w" na szczegolny rodzaj stresu, jakim jest wysychanie. Ceiem badan 
bylo uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jakie ŝ  mozliwosci przezycia oraz migracji 
horyzontalnycli i wertykalnych (w tym ich zasi^gu) bezkr^gowcow zasiedlaj^cych 
pobrzeze wod w warunkach obnizenia poziomu wody, odsloni^cia dna i przesuszania 
podloza. Przeprowadzono badania eksperymentalne (w laboratorium i w 
mezokosmach w terenie) nad wplywem przesuszania podloza na makrofaun^ 
przybrzezn^, pochodz^c^ ze zbiornika zaporowego podlegaj^cego wahaniom poziomu 
wody. Do badah wybrano gatunki najliczniej wystepujace w strefie przybrzeznej, przy 
tym rozni^ce si^ mobilnosci^ (z odnozami lub bez) i odpornosciq na wysychanie 
(cienki oskorek, chitynowo-bialkowy pancerz lub otwarte albo zamkni^te wieczkiem 
muszle slimakow). 

W badaniach testowano prawdziwosc nast^puj^cych hipotez badawczych: (1) 
ZwierzQta pochodz^ce ze zbiornika zaporowego, a wi^c narazone na wahania 
poziomu wody powinny bye przystosowane do niekorzystnych warunkow podczas 
odslaniania dna i przesuszania podloza, (2) Zwierz^ta te przetrwaj^ okres odsloni^cia 
dna, dopoki podloze pozostaje wilgotne, a gatunki bardziej odporne b^d^ w stanie 
przetrwac jakis czas w podlozu nieuwodnionym, (3) Bezkr^gowce b^d^ siQ 
przemieszczac w slad za obnizaj^cym si^ poziomem wody (migracje horyzontalne) 
i/lub w gl^b podloza (migracje wertykalne), albo tez pozostan^ w zagrozonej strefie, 
( 4 ) ZwierzQta 0 duzych mozliwosciach lokomotorycznych b^d^ reagowaly na 



obnizenie poziomu wody migracjami, (5) Zwierz^ta wyposazone w struktury 
ociironne (muszle, twardy oskorek) b^d^ diuzej przezywac w odsloni^tej strefie i 
czQsciej stosowac strategic przeczekania niekorzystnego okresu, (6) Wybor strategii 
obrony przed wysuszeniem b^dzie zaiezal od tempa obnizania siQ poziomu wody -
szybszy ubytek wody b^dzie skutkowal cz^stszym pozostawaniem organizmow w 
odsloniQtym miejscu i przeczekiwaniem niekorzystnego okresu, (7) W warunkach 
naturalnych podloze b^dzie podsychalo diuzej niz w laboratorium, co wplynie 
pozytywnie na czas zycia fauny. 

Mam wrazenie, ze cz^sciowo hipotezy te pokrywaj^ s\q lub w oczywisty sposob 
wynikaj^ jedne z drugich (np. hipotezy 3 i 4 powinny zostac zlane w jedn^), ŝ  nadto 
oczywiste (jak hipotezy 1, 2 i 5) i nie calkiem przekonywaj^ce (jak hipoteza 7 -
diaczego w warunkach naturalnych podloze ma wysychac diuzej niz w laboratorium? 
To zaiezy wszak od tego, jaki sposob osuszania podloza zastosuje si^ w warunkach 
eksperymentu laboratoryjnego). Co to ŝ  gatunki „o podwyzszonej przezywalnosci" -
chyba chodzi o gatunki bardziej odporne na stres przesuszania? 

Przeprowadzone badania wykazaly, ze przedstawiciele niektorych gatunkow 
makrozoobentosu wykazuj^ rozmaite przystosowania do obnizenia poziomu wody i 
wysychania dna: odpornosc na wysychanie oraz mozliwosc migracji zarowno 
horyzontalnych jak i w glqb podloza (slimaki: Planorbarius comeus\
viviparus). Cz^sc gatunkow wykazuje przynajmniej jedno z przystosowan: albo 
migracje horyzontalne (kieize Gammarus fossarum, Dikerogammarus haemobaphes) 
albo podwyzszon^ odpornosc na przesuszanie (kieize Pontogammarusrobustoides\ 
slimaki Bithynia tentaculata \ oraz\axw^ ochotki 
Stictochironomus sticticus). U cz^sci gatunkow zaobserwowano brak aktywnosci, co 
sugeruje okresowe obnizenie tempa metabolizmu {P. corneus, V. viviparus, B. 
tentaculata). Zwierzqta bentosowe mog^ migrowac na stosunkowo duze odieglosci 
(blisko 0,5 m), szczegolnie na podlozu piaszczystym, jesli woda opada stopniowo {P. 
corneus, V. viviparus). Gwaltowne odwodnienie skutkuje natomiast obnizeniem 
aktywnosci badanych slimakow, z ktorych spora cz^sc pozostaje w strefie 
odsloni^tej. Wynika z tego, ze np. przy wykonywaniu prac remontowych na zaporach 
zbiornikow zaporowych poziom wody powinien bye obnizany stopniowo, tak aby 
zwierz^ta mogly przemiescic siQ horyzontalnie, za opadaj^c^ wod^. Slimaki, ktore 
migrowaly wertykalnie, najcz^sciej zagrzebywaly SIQ plytko, tuz pod powierzchni^ 
podloza {P. corneus, V. viviparus). W badanej grupie organizmow znalazly siQ 
rowniez i takie, u ktorych nie stwierdzono zadnych przystosowan do obnizajacego siQ 
poziomu wody (kieize Dil<erogammarus villosus \y Potamothrix 
moldaviensis. Te dwa gatunki wyst^puj^ zarowno w strefie przybrzeznej jak i glQbiej, 
gdzie nie sq narazone na przesuszanie, i bye moze to jest przyezyn^ braku 
przystosowan do odwodnienia. 

Wyniki eksperymentu w mezosoksmach w warunkach pol-naturalnych 
wskazuj^ na to, ze krotkotrwale, kilkudniowe, wahania poziomu wody nie maj^ 



duzego znaczenia dia bezkr^gowcow dennych. Przy wydtuzonym okresie 
oddzialywania niekorzystnych czynnikow, nawet jezeli podloze jest wilgotne, 
zwierz^ta mog^ zgin^c. Przeprowadzone badania uzupelniaj^ wiedzQ o mozliwosciach 
przetrwania najpospolitszych przedstawicieli fauny dennej, potencjalnie narazonych 
na odslanianie ich siedlisk i przesuszanie podloza; wi^kszosc tych gatunkow zostala 
zbadana pod tym k^tem po raz pierwszy. Wyniki badah pozwolily na wskazanie 
najwazniejszych czynnikow determinuj^cych przezywanie i zachowanie organizmow: 
uwodnienie podloza, czas ekspozycji i odieglosc do zaianych wod^ refugiow. Ze 
wzglQdu na zmiany klimatu, wysychanie podloza zdarzac b^dzie SIQ cz^sciej, i 
znajomosc omawianych zagadnieh stanie siQ kluczowa. Wsrod badanych 
bezkr^gowcow znalazly si^ rowniez gatunki inwazyjne (kieize, slimaki). Poznanie i 
zrozumienie ich adaptacji do przetrwania w niestabilnych warunkach srodowiskowych 
moze pomoc przewidziec ich potencjal inwazyjny i podatnosc roznych siedlisk na 
inwazje. Badania te mog^ tez miec istotne znaczenie dIa wlasciwego zarz^dzania 
zasobami wodnymi w zbiornikach zaporowych, ktore moze zminimalizowac 
niekorzystny wplyw wahah poziomu wody na makrozoobentos. Uzyskane wyniki 
wskazujq jednoczesnie na potrzeb^ zachowania roslinnosci nadbrzeznej, ktora 
zacienia obszary odslaniane podczas obnizenia poziomu wody, a wi^c spowalnia 
wysychanie podloza, a takze stabilizuje je i zapobiega jego erozji. Zachowanie 
roslinnosci nadbrzeznej wydaje si^ szczegolnie wazne w jeziorach, gdzie wahania 
poziomu wody nie ŝ  bezposrednio kontrolowane. 

Chociaz wyniki badah ŝ  interesuj^ce i wartosciowe, to w tekscie autoreferatu 
znalazio siQ zbyt wiele niezr^cznych sformulowah w rodzaju: 

- „Przesuszanie odbywalo si^ w sposob stopniowy, tak aby fauna miata czas na 
reakcjs" i „...ukazanie calosciowego obrazu reakcji fauny w przypadku 
przesuszania podloza..."-to nie fauna reaguje, to reaguj^ osobniki poszczegolnych 
gatunkow! 
- „ Zbadano mozliwosci przezywania przez faun^ niekorzystnych okresow..." i 
„Fauna powinna przezywac odsloni^cia dna. . . " - to nie fauna przezywa, a 
osobniki poszczegolnych gatunkow 
- „Fauna...powinna bye przystosowana do niekorzystnych warunkow..." - to nie 
fauna jest przystosowana, a osobniki, ktore maj^ okreslony zakres tolerancji w 
stosunku do zmiennosci uwodnienia podloza 
- „Poszczeg6lne taksony bezkr^gowcow b^d^ si^ przemieszczac w slad za 
obnizaj^cym siQ poziomem wody..."; „Taksony wyposazone w struktury ochronne 
(muszle, twardy oskorek) b^d^ diuzej przezywac..." i „Pozostale taksony 
przezywaty znacznie krocej..." - - to nie taksony przemieszczaj^ si^, nie taksony 
wyposazone ŝ  w struktury ochronne, nie taksony przezywaj^ (chyba, ze np. epizody 
ekstynkcji czy wielkie katastrof/ w dziejach Ziemi), a osobniki 

- „Gatunki makrozoobentosu... b^dq reagowaty na obnizenie poziomu wody 
migracjami..."; „...niekt6re gatunki wykazuje ziozone przystosowania do 



obnizenia poziomu wody..." i „...gatunki mog^ migrowac na stosunl<owo diugim 
dystansie..." - to nie gatunki migruj^, a osobniki (mozna wprawdzie mowic o 
gatunkach migruj^cych i niemigruj^cycii, ale migruj^ osobniki). 
„...gdzie mog^ wystQpowac gatunki o wysokim znaczeniu ekologicznym - nie wiem, 
czym ŝ  gatunki o „wysokim znaczeniu ekologicznym", jak si^ to znaczenie mierzy lub 
ocenia, i czy zatem istniej^ gatunki o mniejszym znaczeniu? 

Szczegolny sprzeciw budzi powtarzaj^ce si^ w roznym brzmieniu stwierdzenie, 
„U gatunkow, u ktorych obserwowano strategic podwyzszonej przezywalnosci, 
zaobserwowano brak aktywnosci..." - poniewaz nie ma niczego takiego, jak strategia 
podwyzszonej przezywalnosci. Wysoka przezywalnosc nie jest sama w sobie 
przystosowaniem do obnizenia poziomu wody i wysychania dna, a jest wynikiem 
rozmaitych behawioralnych, morfologicznych lub fizjologicznych przystosowan do 
przetrwania okresu niskiego uwodnienia osadow. S^ wsrod nich migracje, jest 
odpornosc na przesuszanie dzi^ki rozmaitym strukturom morfologicznym, tolerancja 
na wysuszenie podloza stowarzyszone z redukcj^ tempa metabolizmu, tolerancja na 
utratQ wody z organizmu - wszystkie te strategie dopiero prowadzq do 
podwyzszonej przezywalnosci czy do spadku smiertelnosci. Nie ma odr^bnej strategii 
podwyzszonej przezywalnosci, ktor^ mozna wymieniac jednym tchem z migracjami, 
strukturami morfologicznymi ltd., ktore to strategie wlasnie sluz^ zwi^kszeniu szans 
przezycia. Autorka zapewne padia ofiar^ przymusu przygotowania autoreferatu i 
zreferowania swoich wynikow po polsku. Jesli jednak taki wymog istnieje, 
obowi^zywac powinna dyscyplina wypowiedzi naukowej. Mylenie poj^c z zakresu 
ekologii osobnika, populacji, gatunku, taksonu i wreszcie fauny jest dalece 
niefortunne, i obawiam SIQ, ze nie jest czysto j^zykowym lapsusem, a raczej 
przejawem dose niefrasobliwego sposobu myslenia, m. in. o ekologii 
ponadosobniczych poziomow organizacji swiata zywego. Co, bior^c pod uwag^ 
zaangazowanie dydaktyczne Habilitantki, zapewne bywa (a nie powinno) w podobnej 
formie przekazywane studentom. 

3. Ocena dorobku naukowego 
Pani dr Malgorzata Poznahska-Kakareko jest wspolautork^ 23 publikacji, w 

tym 21 oryginalnych prac opublikowanych w czasopismach indeksowanych przez 
Journal Citation Reports. Liczba ta obejmuje rowniez 5 prac skladaj^cych siQ na 
osi^gni^cie naukowe. Zatem pozostaly dorobek obejmuje 16 wspolautorskich 
publikacji z listy JCR opublikowanych po doktoracie. Pani M. Poznahska-Kakareko jest 
pierwszy autork^ dwoch publikacji, a ostatni^ - szesciu. Co by oznaczalo, ze w 
polowie opublikowanych prac Jej rola intelektualna nie byla wiod^ca i diatego ta 
statystyka nie budzi entuzjazmu. Deklarowany przez Ni^ udzial w przygotowaniu tych 
publikacji wynosi srednio 18%, przy czym jedynie w 3 pracach przekracza on 50% (i 
56%), a w 13 -wynosi ok. 10%. Oznacza to, ze w ponad 80% publikacji (tych, ktore 
skladaj^ si^ na dorobek, poza osi^gni^ciem) wklad wlasny Habilitantki wynosi 
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srednio 10% (w jednej publilocji - 25%, ale w czterech - 5%). Jest to udzial 
niewielki. Najwyzej impaktowane czasopisma sposrod tych, w ktorych publikuje 
Habilitantka to Behavioural Ecology {3.1^1) \ Invasions {3, IQS), 
Czasopisma, w ktorych publikuje ŝ  zreszt^ dobre i bardzo dobre, choc brakuje wsrod 
nich tych z najwyzszej polki. Zwraca uwag^ fakt, ze wszystkie publikacje Pani 
Malgorzaty Poznanskiej-Kakareko ŝ  wieloautorskie. To prawda, ze taka jest dzisiaj 
specyfika badah terenowych i laboratoryjnych, lecz uwazam, ze w dorobku Pani 
Malgorzaty powinny na tym etapie kariery naukowej pojawic si^ publikacje jedynie 
Jej autorstwa, chocby artykuly przegl^dowe, czy rozdzialy w monografiach. 
Sumaryczna liczba punktow MNiSW za prace opublikowane po doktoracie wynosi 
445, natomiast ich l^czny impact factor - ok. 32. Liczba cytowah publikacji (z Core 
Collection) Pani dr M. Poznahskiej-Kakareko wedlug bazy Web of Science wynosi 130 
(w tym 41 autocytacji), a indeks Hirscha - 7. 

Zainteresowania badawcze, a wi^c i znakomita wi^kszosc publikacji dr M. 
Poznahskiej-Kakareko koncentruje siQ wokol bezkr^gowcow zbiornikow zaporowych, 
ekologii gatunkow inwazyjnych, ryb i bezkr^gowcow, w tym wyboru siedliska {habitat 
selection) \h i paratroficznych zaieznosci mi^dzy nimi, a wiQc znakomicie 
wpisuj^ siQ w nurt badah limnologicznych wspolczesnie uprawianych na swiecie. 

Habilitantka wyglosila 2 referaty na konferencjach mi^dzynarodowych i 12 na 
konferencjach krajowych (to jest wyszczegolnione w rozdziale pt.„Wygloszenie 
referatow na mi^dzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych"). 
Natomiast w rozdziale pt. „Aktywny udzial w mi^dzynarodowych i krajowych 
konferencjach naukowych") figuruj^ 22 wyst^pienia (w tym 14 referatow), i 33 na 
konferencjach krajowych (w tym 19 wyst^pieh ustnych. Nie wiem, czym rozni si^ 
„Wygloszenie referatow" od „Aktywnego udzialu w konferencjach", ale nie 
przywiqzujQ do tego wi^kszej wagi, bior^c pod uwag^ widoczn^ aktywnosc w tej 
sferze. 

Pani dr M. Poznahska-Kakareko brala udzial w realizacji osmiu projektow 
badawczych finansowanych przez NCN, przy czym byla kierownikiem jednego 
projektu, glownym wykonawc^ - takze jednego, a wykonawc^ w pozostalych. 
Wspolpraca mi^dzynarodowa wygl^da wi^cej niz skromnie. Habilitantka brala udzial 
w dwustronnym projekcie polsko-slowehskim „The role of various components of the 
biocenosis in the mineralization processess in shallow lal<es of different type^') oraz 
wyglosila wyklad na zaproszenie Uniwersytetu w Olomuhcu (Czechy). 

Dwukrotnie otrzymala nagrodQ Rektora UMK (zespolow^ II stopnia w 2010 r 
za osi^gni^cia naukowo-badawcze i indywiduainq III stopnia w 2014 r. za osi^gniQcia 
naukowe i organizacyjne). Odbyla krotkie kilkudniowe staze naukowe na UW, w MIR 
1 PAN oraz Uniwersytecie todzkim w Zakladzie Biogeografii i Ekologii Bezkr^gowcow i 
Zakladzie Limnologii i Ochrony Wod. 

Podsumowujqc, dorobek Pani dr M. Poznahskiej-Kakareko oceniam od strony 
formalnej jako bardzo solidny, choc niebudz^cy entuzjazmu. Ma tu miejsce pewne 



sprz^zenie zwrotne pomi^dzy brakiem wspotpracy mi^dzynarodowej, brakiem w 
biografii naukowej dlugoterminowego stazu zagranicznego, brakiem widocznej 
inicjatywy w samodzielnym zdobywaniu srodkow na finansowanie badah z jednej 
strony, a stosunkowo niewielkq liczb^ publikacji, zamieszczanych (chyba zbyt 
niesmialo) w czasopismach o nie najwyzszym IF, ci^gle dose slabo cytowanych. Jesli 
cos moglabym radzic, to nawi^zanie i ozywienie wspolpracy zagranicznej po 
habilitacji, z mysl^ o sobie, przyszlym zespole badawczym, studentach i 
doktora ntach. 

4. Dziafalnosc dydaktyczna, popularyzatorska i organizacyjna 
Pani dr Malgorzata Poznahska-Kakareko jest autork^ programow wielu wykladow 1 
cwiczeh. W latach 2002-2006 prowadzila, wspolnie z pracownikami Zakladu 
Hydrobiologii UMK, zaj^cia dydaktyczne w formie cwiczeh i pracowni specjalizacyjnej 
z zakresu ekologii i hydrobiologii. Od chwili zatrudnienia w Zakladzie Zoologii 
Bezkr^gowcow, tj. od 2007 roku, prowadzi cwiczenia i zaj^cia terenowe z 
przedmiotow zwi^zanych z zoologiq oraz faunistyk^, a takze pracownie dyplomowe 
na I i II stopniu studiow. Od roku 2012/2013 rozpocz^la prowadzenie autorskiego 
przedmiotu: Metody badah fauny bezkr^gowcow ekotonow wodno-l^dowych dIa 
kierunku Ochrona Srodowiska i podobny przedmiot laboratoryjny Fauna ekotonow 
wodno-l^dowych, dIa kierunku Biologia. W roku akademickim 2014/2015 prowadzila 
monograficzny wyklad ogolnouniwersytecki „Zycie na kraw^dzi - fenomen ekotonow 
wodno-l^dowych", ktory zostal bardzo dobrze oceniony przed studentow. Program 
tych 3 przedmiotow jest Jej autorstwa i scisle zwi^zany z Jej zainteresowaniami 
naukowymi. Dodatkowo, wspolprowadzi przedmioty laboratoryjne i terenowe eko-
hydrobiologiczne. Ma rowniez autorski wklad w prowadzenie wykladow i laboratoriow 
w ramach przedmiotu „Metody oceny roznorodnosci biologicznej". Byla opiekunk^ 6 
prac magisterskich (4 zrealizowanych w Zakladzie Hydrobiologii i 2 - w Zakladzie 
Zoologii Bezkr^gowcow). Wypromowala poza tym 7 licencjatow. Tematyka tych prac 
zawsze byla scisle zwi^zana z nurtem Jej badah, w tym realizowanych w ramach 
grantow. Wszystkie te prace (procz jednej) to prace badawcze (terenowe lub 
laboratoryjne). Praca jednego z dyplomantow (Pr^dzyhski, 2016) zostala wyrozniona 
w konkursie Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska UMK oraz w ogolnopolskim 
konkursie im. Prof. M. Gieysztora organizowanym przez Polskie Towarzystwo 
Hydrobiologiczne. Jest tez promotorem pomocniczym w trzech przewodach 
doktorskich. Powolywana jestjako recenzentka prac magisterskich (8) i licencjackich 
(6) oraz jako czlonek komisji egzaminacyjnych (25). 

Byla kilkakrotnie opiekunem roku, czlonkiem Wydzialowej Komisji Wyborczej, 
opiekunk^ Sekcji Hydrobiologicznej Studenckiego Koa Naukowego, czlonkiem zarz^du 
i zastQpc^ prezesa Fundacji Akademia Biologii i Ochrony Srodowiska. Brala udzial w 
organizacji Zjazdu Hydrobiologow Polskich w Toruniu w 2006 r. i dwukrotnie w 
organizacji Ogolnopolskich Warsztatow Bentologicznych, w 2002 i 2012 roku. 
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Musz^ powiedziec, ze zarowno wersja drukowana jak i elektroniczna 
dokumentow zostaly przygotowane z wielk^ starannosci^, ale podzial na 
poszczegolne rozdzialy nie jest zbyt czytelny, a odnosniki zawile i dose nieprzyjazne 
(np. Zal^eznik 3a, pkt III, B, str. 13-21; ZaI. 3a, pkt II, K, str. 11-12; ZaI. 3a, pkt II, 
F, G, H, str. 9-10). To w zasadzie spostrzezenia bez znaezenia, „czepianie si^" 
wynikaj^ee z powinnosci reeenzenckieh. 

5. Wniosek kohcowy 
Dorobek naukowy Pani dr Malgorzaty Poznahskiej-Kakareko, ehoc nie nazwalabym 
go imponuj^eym ani pod wzgl^dem iloseiowym, ani jakoseiowym, jest na pewno 
znacz^eynn wkladem do stanu wiedzy o ekologii organizmow i siedlisk wodnych i 
wskazuje na Jej profesjonalizm i w peini opanowany warsztat badawczy. 

Osi^gni^eia naukowe Habilitantki, zwiaszeza uzyskane po otrzymaniu stopnia 
naukowego doktora, stanowi^ rozpoznawalny wklad w rozwoj ekologii wod, 
szezegolnie ekologii organizmow strefy przybrzeznej, okresowo przesuszanej, a takze 
ekologii gatunkow inwazyjnyeh. Bior^e powyzsze pod uwag^, a takze Jej pokazny 
dorobek dydaktyezny i zaangazowanie organizacyjne stawiam wniosek o uznanie 
dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Malgorzaty Poznahskiej-
Kakareko za odpowiadajqcy wymogom stawianym kandydatom i wnosz^ do Rady 
Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu o 
nadanie Jej stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

20 listopada 2017 r. 
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