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Recenzja
osiagniecia naukowego zatytulowanego

"Reakcje planktonozernych alczyków (Alle alle) na zmienne warunki oceanograficzne i
klimatyczne w Arktyce"

autorstwa Pana dr Dariusza Jakubasa
w zwiazku z postepowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Sylwetka habilitanta

Dr Dariusz Jakubas jest bardzo aktywnym naukowo ekologiem specjalizujacym sie w ekologii
ptaków. Obronil prace magisterska w roku 1998,a doktorska w 2003 w specjalnosci ekologia
kregowców. Dr Dariusz Jakubas rozpoczal swa dzialalnosc naukowa od badan nad ekologia legowa
czapli siwej i pierwszym jego osiagnieciem bylo wyjasnienie uwarunkowan sukcesu legowego tego
gatunku. Poniekad naturalna kontynuacja badan nad kolonialnie gniezdzaca sie czapla bylo
zainteresowanie sie alczykiem, kolonialnym gatunkiem z Wysokiej Arktyki. Dr Jakubas mial tu
oparcie u prof. Lecha Stempniewicza, swego promotora, ajednoczesnie inicjatora badan nad
alczykiem na Spitsbergenie. Po doktoracie dr Jakubas spedzil 9 sezonów wiosenno-letnich na
badaniach na Spitsbergenie, w Hornsundzie i w innych koloniach alczyka. Rozwiniecie tych badan
na duza skale i uzyskanie waznych naukowo wyników bylo mozliwe dzieki umiejetnosci owocnej
wspólpracy ze specjalistami w wlasnej i pokrewnych dziedzin, pracownikami Instytutu Oceanologii
PAN, badaczami z Norwegii, USA i Francji. Dr Dariusz Jakubas byl przy tym kierownikiem grantu
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego (drugi, uprzednio kierowany przez niego grant
dotyczyl ekologii czapli), wykonawca trzech innych i jednego miedzynarodowego. Rozszerzeniem
obecnych zainteresowan polarnych habilitanta sa prace nad migracja ptaków wróblowatych.

Badania prowadzone przez dr Dariusza Jakubasa zaowocowaly pokazna liczba 42 publikacji, z
których 32 znalazly sie w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. O wejsciu tych publikacji do
miedzynarodowego obiegu swiadczy laczna liczba 55 cytowan (93 wliczajac cytowania wlasnych
prac). Dr Jakubas jest tez bardzo aktywny w upowszechnianiu wyników swych badan, biorac udzial
w miedzynarodowych konferencjach. W osiaganiu bardzo dobrych wyników naukowych nie
przeszkadza mu aktywna praca dydaktyczna na Uniwersytecie Gdanskim. Uznanie w moich oczach
znajduje takze przygotowywanie ekspertyz ornitologicznych do planów ochrony rezerwatów
przyrody.
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Ocena osiagniec naukowYch-cyklu prac przedstawionych iako podstawa habilitacii

Ocena konsekwencji obserwowanych od dawna oznak globalnych zmian klimatu jest obecnie
jednym z najwiekszych wyzwan stojacych przed ekologia. Wszystko wskazuje na to, ze najlepszym
obszarem do badan nad efektem globalnego ociepleniajest Arktyka, gdyz nastepuje tu dwukrotnie
wyzszy wzrost temperatury niz w skali globalnej. Wlasnie w Wysokiej Arktyce, na Spitsbergenie,
dr Dariusz Jakubas badal wplyw zmiennych warunków oceanograficznych i klimatycznych na
alczyki. Prognozy zmian klimatycznych przewiduja, ze wybrzeze zachodniego Spitsbergenu
doswiadczy duzego naplywu wód atlantyckich, które zredukuja zasieg zimnego pradu S0rkapp,
zwlaszcza w pd.-zach. czesci wybrzeza, a wiec zmniejsza takze liczebnosc widlonoga Calanus
glacialis, wysokokalorycznego pokarmu preferowanego przez alczyki. Przewidywane zmiany
zasiegu lodu morskiego z pewnoscia takze wplyna na sklad planktonu.

Alczyk moze byc gatunkiem modelowym w badaniach wplywu zmian klimatycznych na populacje
ptaków. Jest zapewne najliczniejszym gatunkiem morskim nie tylko Wysokiej Arktyki, ale i
Palearktyki. Jego dieta nie jest jednak typowa, gdyz zdecydowana wiekszosc arktycznych ptaków
morskich zywi sie rybami, a alczykjest planktonozerca. Jest to jednak raczej zaleta niz wada,
przynajmniej z dwóch powodów: 1) zmiany na nizszym poziomie troficznym (plankton)
spowodowane klimatem moga nastepowac szybciej, 2) w diecie alczyka poza wspomnianym
Calanus glacialis, który wraz z kilkoma innymi gatunkamijest markerem zimnych arktycznych
mas wód morskich, wystepuje równiez Calanusjinmarchicus, marker mas cieplych, atlantyckich.
Nie bez znaczeniajest tez fakt, ze alczyki w czasie wychowywania pisklat maja najwyzsze dzienne
wydatkienergetycznesposródwszystkichptaków.(Wynikato z ichwysokichkosztówlotu,gdyz
ksztah i powierzchnia skrzydel alczyków jest wypadkowa potrzeb i lotu i nurkowania). Nalezaloby
sie wiec spodziewac, ze powinny byc one szczególnie czule na niekorzystne zmiany warunków
srodowiskowych.

Bardzo dobre tlo dla rozmaitych badan dr Jakubasa przeprowadzanych w poszczególnych latach
stanowi przedstawiona w jednej zjego prac (praca [2]) unikalna seria pomiarów temperatury w
Homsundzie, temperatury morza i warunków lodowych w latach 1963-2008, z czego dla 18z tych
lat istnieja dane o terminie klucia alczyków. Dalo to mozliwosc testowania zarówno
dlugoterminowych trendów zmian fenologii, jak i znaczenia chwilowych zmian warunków
pogodowych. Dr Jakubas wraz ze wspólautorami wykazal istotny wzrost temperatury powietrza w
Homsudzie (0.9 oCna dekade), wzrost temperatury powierzchni morza i spadek koncentracji lodu
morskiego w okresach wiosennych. Wykazal jednoczesnie istotny trend w kierunku wczesniejszego
gniezdzenia sie alczyka, przy czym temperatura powietrza byla najlepszym predyktorem terminu
wylegu pisklat. Autorzy tlumacza to szybszym topnieniem sniegu, który pokrywa rumowisko
skalne, w którym gniezdza sie alczyki. Wniosek ten zostal przekonywajaco potwierdzony w innej
pracy dr Jakubasa [5], szczególowo analizujacej zróznicowanie mikroklimatu i jego konsekwencji
w innej kolonii alczyka. Dr Jakubas jako pierwszy przedstawil istotny dlugoterminowy trend w
fenologii alczyka.

Wplyw odmiennych warunków oceanograficznych na alczyki dr Jakubas badal na dwa sposoby:
poprzez porównania alczyków w Homsundzie w dwóch latach rózniacych sie warunkami
panujacymi na morzu, oraz w dwóch róznych koloniach. W ramach pierwszego podejscia, Autor
zajmowal sie wzorcami zerowania alczyków w roku "zimnym" (2004), kiedy w okolicach
Homsundu przewazaly masy arktycznych wód, co powinno zapewnic obfitosc preferowanego
Calanus glacialis, i w roku "cieplym" (2006) z przewaga wód atlantyckich [3]. Wiadomo juz bylo,
ze alczyki, podobnie jak ptaki rurkonose, wykonuja serie krótkich lotów po pokarm Gak sie uwaza
- dla zaspokojenia potrzeb pisklat) przedzielanymi pojedynczym lotem na odleglejsze zerowiska
(dla zaspokojenia wlasnych potrzeb). Testowano dwie hipotezy. Jezeli przemienny wzorzec jest
reakcja na gorsze warunki pokarmowe, nie powinien wystepowacw zimnym (korzystnym) roku.
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Brak róznic oznaczalby obligatoryjna koniecznosc "doinwestowywania" ptaków doroslych we
wlasne utrzymanie. Mimo radykalnie róznych warunków oceanograficznych, wzorce karmienia,
oparte na obserwowanym czasie pobytu ptaków poza kolonia, nie róznily sie miedzy latami, co
sklonilo Autora do przyjecia drugiego powyzszego tlumaczenia. Niestety, wnioskowanie o
róznicach w bazie pokarmowej miedzy latami bylo tylko posrednie, a przy tym pokarm
przynoszony piskletom w dwóch latach nie róznil sie zawartoscia energii i w obu latach bylo w nim
duzo wysokoenergetycznego i preferowanego Calanus glacialis. Byc moze róznice we wzorcach
karmienia miedzy latami udaloby sie stwierdzic gdyby zmiennosc w obrebie roku kontrolowano o
róznice miedzy plciami. Z obserwacji alczyków prowadzonych przez We1ckerai in. (2009, Ibis
151: 502-513) na Spitsbergenie wynika, ze dlugie nieobecnosci samic w kolonii (a wiec dluzsze
loty) trwaja srednio dluzej niz u samców. Ryc. 2 w pracy dr Jakubasa sugeruje to samo.

Zaleznosc liczby karmien i skladu pokarmu pisklat od obecnosci atlantyckich mas wód i
chlodniejszych wód arktycznych dr Jakubas badal takze w latach 2003 i 2004 [1]. W roku z
przewaga cieplejszych wód atlantyckich alczyki dostarczaly porcje pokarmu o mniejszej masie, a w
koncowym okresie karmienia takze o mniejszej wartosci energetycznej. To by oznaczalo gorsze
warunki troficzne. Co ciekawe, wieksza czestotliwosc karmienia w roku "cieplym" spowodowala
jednak, ze ilosc energii dostarczana piskletom byla podobna w obu sezonach. Autor wyprowadza
stad wniosek, ze "praca ta po raz pierwszy wykazala mozliwosc kompensacji gorszych warunków
troficznych w sezonie "cieplym" poprzez czestsze karmienia wskazujac na ekologiczno-
behawioralna plastycznosc alczyków". Jest to niezmiernie ciekawy wniosek, choc akurat w tej
pracy slabo udokumentowany. Róznica w czestotliwosci karmien miedzy latami jest na krawedzi
istotnosci, nie wiadomo jaka byla rzeczywista obfitosc pokarmu i jaki byl budzet czasowy ptaków.
Ponadto, we wspomnianej juz pracy o wzorcach karmienia pisklat [3] nie wykazano jakichkolwiek
róznic w czestotliwosci karmienia miedzy dwoma latami rózniacymi sie radykalnie udzialem wód
atlantyckich i arktycznych.

Ograniczenia dwóch poprzednich prac zdecydowanie przelamuja badania dr Jakubasa polegajace na
porównaniu czestotliwosci karmienia pisklat i skladu ich pokarmu w dwóch koloniach o róznych
warunkach pokarmowych, w Homsundzie (wplyw zimnego pradu S0rkapp) i w Magdalenefjorden
(dominacja cieplego pradu Zachodniospitsbergenskiego) [4]. Badania te sa wrecz modelowym
przykladem wspólpracy ekologów ptaków z biologami morza, którzy dostarczyli informacji o
rozmieszczeniu, liczebnosci i skladzie gatunkowym planktonu w wodach gdzie a1czykizdobywaja
pokarm (wraz z temperatura i zasoleniem tych wód). Wszystkie te dane zostaly zgromadzone w tym
samym sezonie, praktycznie w tym samym czasie, co obserwacje a1czyków.Przede wszystkim
udalo sie wykazac bardzo duze róznice w liczebnosci i skladzie planktonu miedzy wodami gdzie
zeruja a1czykiz dwóch kolonii. Calanus glacialis w Homsundzie byl istotnie liczniejszy. Jego
stosunek do C.finmarchicus w Homsundzie wynosil l: l, podczas gdy w Magdalenefjorden tylko
l: 14. Mimo to, udzial C. glacialis w pokarmie pisklat, choc wyzszy w Homsundzie, róznil sie
znacznie mniej miedzy koloniami, co wskazuje na duza wybiórczosc pokarmowa alczyka.
Okupione to jednak bylo mniejsza zawartoscia energii w porcji przynoszonego pokarmu w
Magdalenefjorden przy jednoczesnie wiekszej czestotliwosci karmienia i dwukrotnie dluzszym
czasem pobytu na morzu (a wiec zapewne i czasem zerowania). Nie jest jednak dla mnie oczywiste
iz oznacza to, ze ptaki te mialy dwa razy wyzsze wydatki energetyczne. Niemniej, wyniki
bezsprzecznie dowodza, ze budzety czasowe alczyków sa do pewnego stopnia plastyczne. Z tabel 4
i 5 mozna wyliczyc, ze ilosc energii dostarczona piskleciu nie róznila sie miedzy koloniami, dzieki
wiekszej czestotliwosci karmienia w Magdalenefjorden.

Badania te prowadza do bardzo waznych wniosków. Zmiany klimatyczne prowadzace do
zmiany pradów morskich (coraz wiekszy naplyw wód atlantyckich do Morza Barentsa i zachodnich
wybrzezy Spitsbergenu) moga miec istotne nastepstwa dla bazy pokarmowej a1czyków(spadek
ilosci bogatego w energie C. glacialis) i losów ich kolonii. A1czykimoga jedn* w pewnym stopniu

lJ



4

kompensowac te niekorzystne zmiany. Powstaje wiec nastepne pytanie, jakie sa fizjologiczne
koszty odpowiedzi na niesprzyjajace warunki pokarmowe.

Próba odpowiedzi na to pytanie byly badania w dwóch koloniach w kolejnym sezonie [6J.
Poruszone zagadnienie jest niezwykle ciekawe z punktu widzenia historii zycia: jak dalece w
niekorzystnych warunkach srodowiska dorosle ptaki powinny inwestowac w piskleta, nawet
kosztem energii przeznaczanej na wlasne utrzymanie i wlasna kondycje. Alczyk jest ptakiem
dlugowiecznym i mozna przewidywac, ze powinien dbac o szanse wydania potomstwa w
przyszlosci - nie inwestowac wiec nadmiernie w aktualna reprodukcje w niesprzyjajacych temu
warunkach. Badania te sa znowu przykladem imponujacej kooperacji, dzieki której w ciagu tego
samego sezonu zebrano dane z dwóch kolonii, nie tylko o ilosci pokarmu w otaczajacych je
wodach, temperaturze i zasoleniu tych wód, ale takze o skladzie i zawartosci energii w pokarmie
pisklat, czestotliwosci karmienia, czasie przebywania w kolonii i na morzu, oraz o masie ciala i
stanie fizjologicznym zarówno doroslych ptaków jak i pisklat. Poniewaz spadek masy ciala nie
musi byc koniecznie wskaznikiem stresu (moze byc adaptacja obnizajaca koszty lotu), autorzy
badali dodatkowo stosunek heterofili do limfocytów.

Nie stwierdzono jakichkolwiek róznic w masie ciala czy poziomie stresu u ptaków
doroslych i pisklat w dwóch badanych koloniach. W przeciwienstwie do poprzedniego sezonu
(praca [4]), warunki pokarmowe w wodach sasiadujacych z dwoma koloniami byly jednak mniej
zróznicowane. Zapewne z tego powodu, sklad, masa i zawartosc energii w porcjach pokarmu
przynoszonych piskletom nie róznily sie miedzy koloniami, podobnie jak czestotliwosc karmienia.
Ptaki z kolonii Magdalenefjorden przebywaly jednak dluzej na morzu, co wedlug dr Jakubasa
sugeruje, ze musialy albo dalej latac dla zebrania pokarmu, albo spedzic wiecej czasu blizej kolonii
zerujac na obszarach mniej obfitujacych w pokarm. W oparciu o te róznice Autor wyprowadzil
wniosek, ze "alczyki sa w stanie zaadaptowac sie do suboptymalnych warunków srodowiska bez
widocznych oznak stresu". Wydaje sie, ze wniosek ten bedzie musial byc potwierdzony przez
dalsze badania, przy bardziej odmiennych warunkach pokarmowych miedzy koloniami. Argument
dotyczacy dluzszego przebywania na morzu jest o tyle slaby, ze: 1)Nie wiadomo ile czasu na
morzu ptaki poswiecaja na zdobywanie pokarmu, ajak dlugo odpoczywaja. 2) Z mapek (Fig. 1)
widac, ze jezeli wezmie sie poprawke na róznice w ich skali, to duze koncentracje preferowanego
Calanus glacialis CV w okolicach Magdalenefjorden nie byly w roku badan bardziej odlegle niz w
okolicach Homsundu. 3) Argument obecnosciApherusa glacialis, gatunku zwiazanego z lodem, w
diecie pisklat w Magdalenefjorden, wskazujacego na dalekie loty tamtejszych alczyków nie
oznacza, ze ptaki z Homsundu nie lataja na podobnie dystanse.

Z drugiej jednak strony dr Jakubasowi udalo sie wykazac, ze alczyki z kolonii Magdalenefjorden
rzeczywiscie moga latac bardzo daleko na zerowiska, az do granicy lodu morskiego, 100-110km w
linii prostej [7J,co wzmacnia wyniki poprzedniej pracy. Na alczykach karmiacych piskleta
umieszczono sensory temperatury, posrednio rejestrujace na zerowisku ich bliskosc do granicy
lodu. Z dwóch osobników uzyskano natomiast dokladne koordynaty geograficzne poprzez
umieszczenie na nich logerów GPS. Dokladne dane o przelotach ptaków morskich uzyskiwane byly
juz dawno temu droga telemetrii, ale byly to gatunki tak duze jak albatrosy czy pingwiny, nie
narzucajace wiekszych ograniczen co do wielkosci montowanych urzadzen. Praca dr Jakubasajest
pierwszym znanym mi zastosowaniem nowoczesnej techniki w sledzeniu przelotów alczyków.
Nawet jesli logery byly zbyt ciezkie, to i tak dwa ptaki pokonaly z nimi dluga droge do samej
granicy lodu. Odlegly dystans, na który ptaki moga docieracjest ciekawy w kontekscie bardzo
wysokich energetycznych kosztów lotu. Uzasadnionyjest wiec z pewnoscia wniosek, ze takie
wyprawy musza byc oplacalne z punktu widzenia energii zawartej w zdobytym pokarmie.

Podsumowujac, dr Dariusz Jakubas przedstawil imponujacy dorobek, który wymagal dlugotrwalej
wytezonej i zawczasu przemyslanej pracy w bardzo trudnych warunkach Wyso~iej Arktyki. O
sprawnosci warsztatowej Autora pisze pod koniec nastepnego paragrafu. Chcialbym tu bardzo
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wyraznie podkreslic, ze moje wyrazone powyzej uwagi krytyczne dotycza nie realizacji badan, a
raczej pokazuja specyfike i problemy samych terenowych badan ekologicznych, które WYmagaja
szeregu lat by wykazac cokolwiek w sposób przekonywajacy. Autor nie mial oczywiscie wplywu
na rozmieszczenie i obfitosc planktonu w danYmroku. Sam bylbymjednak moze nieco
ostrozniejszy w formulowaniu niektórych wniosków. Mimo tych ograniczen, dr Dariusz Jakubas
uzyskal wazne naukowo wyniki, które stanowia takze niezwykle solidna baze dla dalszych badan
nad alczykami. Mysle, ze najlepsza w mojej opinii praca [4] sama wystarczylaby jako przedmiot
habilitacji. Dr Jakubas wykazal sie przy tym umiejetnosciapracy w zespolach specjalistów róznych
dziedzin, bez której przeprowadzenie opisanych badan nie byloby mozliwe.

Naiwaznieisze inne osiagniecia naukowe po otrzymaniu stopnia doktora

Poza opisanymi powyzej 7 publikacjami, po uzyskaniu stopnia doktora dr Dariusz Jakubas oglosil
drukiem 25 prac w czasopismach z Listy Filadelfijskiej oraz 4 inne. Ponizej zestawiam
przedstawione w tych pracach osiagniecia, które uwazam za najistotniejsze.

1. W oparciu o analize stalych izotopów azotu w krwi i piórach alczyków z pieciu kolonii legowych
dr Jakubas ze wspólpracownikami wykazal sezonowe i geograficzne róznice w eksploatowanych
przez te ptaki poziomach morskiego lancucha troficznego. W lecie, okresie karmienia pisklat,
pokarmem byly widlonogi, rózniace sie jednak miedzy koloniami. Analiza izotopowa wykazala tez
przejscie na eksploatowanie wyzszego poziomu troficznego na jesieni oraz róznice miedzy
eksploatowanymi poziomami w zimie (widlonogi zjadane przez ptaki z Grenlandii i wykorzystanie
wyzszego poziomu troficznego przez ptaki ze Spitsbergenu). Opisane radykalne zmiany i róznice w
diecie alczyków wskazuja na ich duza plastycznosc pokarmowa i sugeruja mozliwosc adaptacji do
zachodzacych obecnie szybkich zmian w morskim srodowisku Pólnocnego Atlantyku.

2. Ptaki morskie gniezdzace sie w koloniach, takie jak alczyk, maja duzo okazji do kopulacji poza
para ("pozamalzenskich"). Wiadomo jednak, ze ojcostwo poza para jest bardzo rzadko spotykane.
Moze to teoretycznie wynikac albo z malej efektywnosci zaplodnienia w tego typu kopulacjach,
albo z braku przekazania nasienia z powodu braku akceptacji przez samice. Wnikliwa analiza
czestotliwosci i skutecznosci kontaktów kopulacyjnych poza para u alczyków, przeprowadzona
przez Autora i wspólpracowników wykazala, ze slusznajest ta druga hipoteza. Stwierdzono, ze
wiekszosc ptaków obu plci angazuje sie w kopulacje poza para, ale skutecznosc tych kopulacji jest
niska z powodu nie akceptujacego zachowania samic. Stosujac metody molekularne potwierdzono,
ze ojcostwo poza para wystepuje u alczyków bardzo rzadko. Wnioskowanie jest tu oparte na bardzo
duzym, solidnie zebranym materiale.

3. Dr Jakubas wykazal, ze u monomorficznego i monogamicznego gatunku jakim jest alczyk, dwie
plcie w bardzo rózny sposób angazuja sie w opieke rodzicielska. W czasie inkubacji poziom stresu
(stosunek heterofiii do limfocytów) spadal u samic a rósl u samców, u tych ostatnich w zwiazku z
angazowaniem sie w agresywne interakcje poza gniazdem. Samice przynosily piskletom wiecej
pokarmu w porcji, zawierajacej jednoczesnie wiecej energii. Róznice w skladzie pokarmu
przynoszonego piskleciu przez samice i samce wskazuja, ze moga one zdobywac pokarm w
róznych miejscach. Bardzo wazna konsekwencja tych badan jest wniosek, ze samce i samice moga
w inny sposób reagowac na zmiany ilosci pokarmu zwiazane ze zmianami warunków
oceanograficznych.

4. Dr Jakubas po raz pierwszy stwierdzil, ze mlodociane samice trzcinniczka migruja na jesieni
wczesniej niz samce (zjawisko protogynii wedrówkowej). U jednoczesnie badanej rokitniczki
mlodociane osobniki obu plci nie róznily sie terminem jesiennej migracji. A~tor tlumaczy ten stan
rzeczy róznicami w zasobnosci pokarmu obu gatunków. Trzcinniczki eksploatuja mniej zasobne
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zródla pokarmu. Samice trzcinniczków moga wiec zyskiwac z wczesniejszej wedrówki poprzez
ograniczenie konkurencji z wiekszymi samcami. Wewnatrzgatunkowe zróznicowanie w czasowym
przebiegu migracji, zwlaszcza dotyczace plci, a w mniejszym stopniu wieku, bylo czesto badane u
róznych gatunków ptaków wróblowatych w trakcie wiosennej migracji. Znacznie mniej natomiast
jest wiadomo o takim zróznicowaniu w trakcie wedrówki jesiennej. Sukces dr Jakubasa byl
mozliwy dzieki zastosowaniu molekularnej techniki oznaczania plci u tych monomorficznych
gatunków.

Podsumowujac, poza przedstawionym cyklem siedmiu prac, dorobek dr Dariusza Jakubasa
opublikowany po doktoracie, zawiera szereg znaczacych osiagniec, z których oczywiscie nie
wszystkie moglem wymienic. Prace skupiaja sie w duzej mierze na jednym gatunku, alczyku, ale
stal sie on gatunkiem modelowym, wygodnym do rozstrzyganie róznorodnych problemów
ekologicznych. Niektóre z licznych prac o alczyku dotycza szczególów, ale i one razem stanowia
solidne tlo do dyskutowania waznych ekologicznych i ewolucyjnych zagadnien. Warto tez
wspomniec o pracy dotyczacej ornitofauny Hornsundu, czy ciekawych pracach z zakresu biologii
legowej czapli, opublikowanych po doktoracie.

Oceniajac dorobek dr Dariusza Jakubasa nalezy podkreslic jego sprawnosc warsztatowa. Wykazal
sie umiejetnoscia laczenia tradycyjnych metod terenowych badan ekologicznych z technikami
nowoczesnymi (logery temperatury, logery GPS), w tym i technikami molekularnymi. Szeregu prac
nie daloby sie wykonac bez oznaczania plci z zastosowaniem metod molekularnych (dr Jakubas
wykazal, ze okreslanie plci w oparciu o pomiary biometryczne z uzyciem funkcji dyskryminacyjnej
nie daje zadowalajacych wyników u alczyków, choc metoda ta sprawdza sie nieco lepiej w
wypadku rokitniczki). Takze oznaczanie ojcostwa metodami analizy DNA, wyznaczanie
wskaznika stresu w oparciu o stosunek heterofiii do limfocytów i inne pomiary hematologiczne
umozliwilo odpowiedz na szereg istotnych naukowo pytan.

Wniosek

Osiagniecia naukowe Pana dr Dariusza Jakubasa przedstawione w cyklu publikacji zatytulowanym
"Reakcje planktonozernych alczyków (Alle alle) na zmienne warunki oceanograficzne i
klimatyczne w Arktyce" oraz inne dokonania habilitanta uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora
stanowia znaczny wklad Autora w rozwój swej dyscypliny naukowej. Dr Dariusz Jakubas wykazuje
sie przy tym istotna aktywnoscia naukowa. Z pelnym przekonaniem moge wiec stwierdzic, ze
dorobek naukowy Kandydata uzasadnia nadanie mu stopnia doktora habilitowanego nauk
biologicznych w zakresie biologii.

dr hab. Jan R.E. Taylor, prof. UwB


