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Uwagi wstepne

Przedstawiona recenzja oparta jest na otrzymanych dokumentach

zawierajacych: autoreferat Kandydata, wykaz publikacji z dolaczonymi

odbitkami najwazniejszych z nich, oraz zbioru publikacji stanowiacego

podstawe osiagniecia naukowego, zebranych i skomentowanego pod

wspólnym tytulem: "REAKCJE PLANKTONOZERNYCH ALCZYKÓW (ALLE

ALLE) NA ZMIENNE WARUNKI OCEANOGRAFICZNEI KLIMATYCZNE W

ARKTYCE" .

Sprawdzilem cytowania prac Kandydata/Habilitanta w dedykowanej temu

zadaniu bazie danych SCOPUS i ISI. Znam tez Autora z dyskusji podczas
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krajowych i miedzynarodowych spotkan naukowych, jak i wymiany

korespondencji naukowej.

Ocena osiagniecia naukowego

Formalnym osiagnieciem zgloszonym do postepowania habilitacyjnego

bylo zbadanie reakcji planktonozernych alczyków (Al/e al/e) na

zmienne warunki oceanograficzne i klimatyczne w Arktyce. Zostalo

ono udokumentowane w formie jednotematycznego cyklu publikacji

zawartych w zalaczonych materialach, a prace stanowiace cykl zostaly

opublikowane w nastepujacych czasopismach: Waterbirds, Marine Ec%gy

Progress Series (2) , Po/ar Research, Progress in Oceanography, Po/ar

Bi%gy (2). Celowo wspominam o miejscu publikacji osiagniec, gdyz

oznacza to, iz byly one poddane solidnej, miedzynarodowej krytyce, przez

specjalistów badajacych podobne zagadnienia.

Z perspektywy polskich badan osiagniecia dr. Jakubasa maja wymiar

nieco egzotyczny, gdyz w porównaniu do znacznej wiekszosci krajowych

badaczy, jako glówny obiekt wybral gatunek, nie gniazdujacy w Polsce -

alczyka. Jest to prawdopodobnie jeden z najliczniejszych gatunków ptaków

morskich swiata, a szczególowym przedmiotem badan byla jego

odpowiedz na zmienne warunki oceanograficzne i klimatyczne w Arktyce.

Badania mialy charakter interdyscyplinarny i laczyly opis podstawowych

parametrów ekologii gatunku, z jego rola (znaczna, ze wzgledu na

specyficzny behawior zerowiskowy) w ekosystemie arktycznym. Wraz ze

zmianami klimatycznymi, obejmujacymi takze Arktyke, a zwiazanymi

m.in. z wiekszym naplywem i udzialem cieplych arktycznych wód, alczyki

do lepszego przezycia musza sie adoptowac do szybkich (w ewolucyjnej

skali czasu) zmian. Adaptacje te dotycza zmian w sposobie zerowania,

diecie, preferencjach siedliskowych, fenologii rozrodu. Konsekwencjami sa

zmiany w liczebnosci populacji, ale tez zmiany na poziomie osobniczym
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(stres, kondycja, biometria). Wyniki dr. Jakubasa (i calego,

miedzynarodowego zespolu - gdzie jednak wg oswiadczen autorów,

Habilitant odgrywal wiodaca role) wyniki tych prac moga posluzyc do

konstrukcji scenariuszy kompleksowych reakcji zwierzat na zmiany

klimatu. Chcialbym jeszcze raz podkreslic ich szeroki, bardzo

kompleksowy charakter, a co szczególnie ciekawe z krajowej perspektyw

czesto niedofinansowanej sfery nauki, zwraca uwage stosowanie

zaawansowanych technik i metod badawczych.

Inne osiagniecia i dokonania Habilitanta

Poza pracami stanowiacymi wlasciwe osiagniecie habilitacyjne, dr

Jakubas jest autorem szeregu innych (np. 23 indeksowanych przez baze

151) prac opublikowanych w prestizowych czasopismach o zasiegu

miedzynarodowym. Wedlug bazy SCOPUS(dostep 7.4.2012) Jego prace

cytowane byly 107 razy, zas Index Hirsha = 7 (to nieco wiecej niz

przedstawiono w autoreferacie, ale jest to dobrym prognostykiem, gdyz w

trakcie procedowania dokumentów habilitacyjnych przybyly kolejne,

wazne, cytowania).

W ramach obowiazków dydaktycznych dr Jakubas prowadzil szereg

zajec; realizowal cwiczenia (terenowe i w pracowni) dla studentów biologii.

Prowadzil równiez wyklad kursowy Zoologia. Warto podkreslic, iz byl takze

opiekunem licencjatów oraz prac magisterskich. Wykonywal zamawiane

ekspertyzy naukowe oraz prowadzil wyklady i zajecia o charakterze

popularno-naukowym. Warto podkreslic, ze dr Jakubas, co oczywiscie nie

dziwi w kontekscie miejsca prowadzenia zasadniczych prac terenowych,

prowadzi zakrojona na szeroko skale wspólprace miedzynarodowa.

o klasie naukowej i rozpoznawalnosc dr. Jakubasa w srodowisku

swiadczy powierzanie mu roli recenzenta w czasopismach naukowych, a

szczególnie w tych indeksowanych w Journal Citation Reports, np.

prestizowych: Acta Ornithologica, Acta Zoologica Sinica, Journal of
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Ornith%gy, Po/ar Bi%gy, Marine Ec%gy Progress Series, Po/ish Journa/

ot Ec%gy, Wild/ite Society Bu/letin, The Wilson Journa/ ot Ornith%gy. Jak

wspomniano wczesniej prace Habilitanta maja pewien aspekt aplikacyjny,

ale co warte podkreslenia jego dorobek to nie wymieniane czesto

ekspertyzy (choc te tez wykonywal), a wlasnie rzetelne, recenzowane

rozprawy naukowe. Kandydat angazowal sie czy to jako kierownik, czy

wykonawca w kilkanascie tak krajowych, jak i miedzynarodowych grantów

badawczych.

Podsumowanie i wniosek koncowy

Reasumujac obie czesci recenzji stwierdzam, iz dr Dariusz Jakubas

jest uznanym specjalista w dziedzinie ekologii ptaków, ze szczególna

znajomoscia ptaków morskich i ekosystemów arktycznych oraz ich

interakcji z warunkami srodowiskowymi. Niewatpliwie najwazniejsze zas

sa Jego badania wykonywane w warunkach Spitsbergenu. Posiada takze

duza wiedze o dynamice ukladów biologicznych, procesach ewolucyjnych

(zwlaszcza szeroko rozumianych zaleznosciach drapiezca - ofiara), a przy

tym dysponuje znakomitym warsztatem metodycznym. Posiada taki

zestaw cech osobowosciowych, które pomagaja mu wspólpracowac z

wieloma specjalistami i rozwiazywac interesujace problemy badawcze o

znaczeniu interdyscyplinarnym. Zatem zgodnie z wymogami prawnymi, iz

przedstawione osiagniecie naukowe, jak tez inne dokonania habilitanta,

zwlaszcza po otrzymaniu stopnia doktora wykazuja znaczny wklad w

rozwój okreslonej dyscypliny naukowej, w tym wypadku biologii.

Przy przedstawionym powyzej dorobku, jak i innych parametrach

mierzacych oddzialywanie prac habilitanta na miedzynarodowa

spolecznosc naukowa z pelnym przekonaniem stwierdzam, iz dr Jakubas

wykazuje sie istotna aktywnoscia naukowa.
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Podsumowujac, wyrazam opinie, ze osiagniecie naukowe, jak

i ogólny dorobek Pana dr. Jakubasa spelniaja warunki formalne

okreslone wart. 16 i 17 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o

stopniach naukowych i tytule naukowym, jak tez zwyczajowe

warunkujace dopuszczenie Habilitanta do dalszych etapów

przewodu habilitacyjnego.

Prof. dr hab. PicYtrTryjanowski
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