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Komisji Habilitacyjnej powolanej decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i

Tytulów z dnia 26 marca 2012 roku

w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego

dr Dariusza Jakubasa z obszaru nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk biologicznych

w zakresie biologii

Posiedzenie odbylo sie dnia 5 czelWca 2012 roku w dziekanacie Wydzialu Biologii,

sala nr 44 przy ul. Kladki 24 w Gdansku.

l. Przebieg postepowania habilitacyjnego

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytulów powolala w dniu 26 marca 2012 roku

komisje habilitacyjnaw skladzie:

l. prof dr hab. KrzysztofJazdzewski- przewodniczacykomisji,

2. prof. UG, dr hab. Marek Zietara - sekretarzkomisji,

3. prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk - recenzent,

4. prof. dr hab. Piotr Tryjanowski - recenzent,

5. prof. UwB, dr hab. Jan Taylor - recenzent,

6. prof. dr hab. Leszek Jerzak - czlonek komisji,

7. prof. dr hab. Ryszard Szadziewski - czlonek komisji,

w celu przeprowadzeniapostepowaniahabilitacyjnego dr Dariusza Jakubasa w dziedzinie

nauk biologicznychw zakresiebiologii z obszaru nauk przyrodniczych.

Zgodnie z art.18a, ust.7 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. z pózno zm., opracowano

harmonogram postepowania habilitacyjnego. W dniu 4 kwietnia 2012 roku recenzencioraz

pozostali czlonkowie Komisji otrzymali poczta kurierska zestawy dokumentów

przekazanych przez Habilitanta. Jeden zestaw zostal wlaczony do akt postepowania. Na

stronie internetowej Wydzialu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego

(http://www.biologv.ug.edu.pl/badinauklpostepowania.html) zamieszczono wniosek

Habilitanta, autoreferat, informacje o skladzie komisji habilitacyjnej oraz harmonogram

postepowania.

Recenzenci kolejno przeslali swoje opinie:
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- prof. dr hab. Piotr Tryjanowski - 19kwietnia 2012 roku,

- prof. UwB, dr hab. Jan Taylor - 9 maj~ 2012 roku,

- prof. dr. hab. Tadeusz Stawarczyk - 14 maja 2012 roku.

W dniu 5 czerwca 2012 zwolano zebranie Komisji Habilitacyjnej na Wydziale Biologii

Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku, ul. Kladki 24.

2. Posiedzenie Komisji

Przewodniczacy, Pan prof. dr hab. Krzysztof Jazdzewski, przywital zebranych i otwierajac

posiedzenie zwrócil uwage, ze w postepowaniu habilitacyjnYmPana dr Dariusza Jakubasa

recenzje nadsylane sukcesYWnieprzez Recenzentów zostaly w wersji elektronicznej

rozeslane do czlonków Komisji poza Recenzentami, dlatego tez prosi Recenzentów o

przedstawienie Komisji najwazniejszych tez swoich recenzji. Recenzje kolejno

przedstawili: Pan prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk, Pan prof. dr hab. Piotr Tryjanowski i

Pan prof. UwB, dr hab. Jan Taylor.

2.1. Ocena dorobku naukowego przez recenzentów

2.1.1. Osiagniecie naukowe

Osiagnieciem naukowym zgloszonYm jako podstawa do rozpoczecia postepowania

habilitacyjnego bylo zbadanie reakcji planktonozernych alczyków (Alle alle) na

zmienne warunki oceanograficzne i klimatyczne w Arktyce. Zostalo ono

udokumentowane w formie jednotematycznego cyklu 7 artykulów opublikowanych w

latach 2007-2012, które ukazaly sie w angielskojezycznych czasopismach z tzw. listy

filadelfijskiej tj.: Waterbirds, Marine Ecology Progress Series, Polar Research, Progress in

Oceanography i Polar Biology. Wszystkie artykuly to prace wspólautorskie.

Pan prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk powiedzial, ze wybór alczyka jako obiektu badan

ma szczególne znaczenie ze wzgledu na jego role spelniana w biocenozach Arktyki.

Alczyk, bedac gatunkiem kolonijnym o duzej liczebnosci, a przy tym planktonozerca

zdobywajacYm pokarm w morzu, a gniazdujacYm na ladzie, jest uwazany za gatunek

kluczowy dla funkcjonowania ekosystemów ladowych Arktyki, gdyz przenosi materie

organiczna z morza na lad. Z tego wzgledu zmiany populacyjne u alczyka moga miec
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powazne konsekwencje dla funkcjonowania calego ekosystemu Arktyki. Glównym celem

zwartego tematycznie cyklu prac bylo zbadanie reakcji alczyków na zmienne warunki

srodowiskowe w Arktyce. Prace terenowe prowadzone byly w dwóch najwiekszych

skupiskach legowych alczyka na Spitsbergenie charakteryzujacych sie odmiennymi

warunkami oceanograficznymi i klimatycznymi. Badania byly skoncentrowane na

róznicach w ekologii zerowania i rozrodu pomiedzy sezonami i miejscami legów.

W trzech pracach dotyczacych ekologii zerowania wykazano po raz pierwszy, ze

wystepuja róznice w skladzie diety pisklat alczyka miedzy sezonami "cieplymi" i

"zimnymi" oraz wykryto sposoby kompensacji gorszych warunków troficznych w sezonie

"cieplym" przez czestsze karmienia oraz stosowanie bimodalnych lotów zerowiskowych.

W pracy dotyczacej fenologii legów alczyka na podstawie wieloletniej serii danych

stwierdzono, ze w odpowiedzi na wzrost wiosennych temperatur powietrza i szybszego

topnienia lodów, ptaki te wykazuja tendencje do wczesniejszego gniazdowania.

Trzy prace ukazuja róznice w ekologii rozrodu i zerowania alczyka w dwóch

koloniach o odmiennych warunkach oceanograficznych i troficznych. Po raz pierwszy

wykazano w nich wplyw warunków srodowiskowych i pokarmowych na kondycje i

poziom stresu u tego gatunku oraz wysoka plastycznosc adaptacji do suboptymalnych

warunków srodowiskowych.

Wszystkie prace habilitanta zawieraja liczne elementy nowatorskie wnoszace nie

tylko istotny wklad do poznania biologii i ekologii alczyka, ale majace tez o wiele

donioslejsze znaczenie ogólnobiologiczne.

Podsumowujac ocene osiagniecia naukowego Habilitanta, Pan profesor Stawarczyk

podkreslil, ze stanowi ono interesujace i wielowatkowe studium, stanowiace znaczny

wklad autora w rozwój wiedzy z dziedziny ornitologii.

Pan prof. dr hab. Piotr Tryjanowski dodal, ze opublikowanie prac w bardzo dobrych

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

specjalistów badajacych podobne zagadnienia. Z perspektywy polskich badan osiagniecia

Habilitanta maja wymiar nieco egzotyczny, gdyz jako glówny obiekt wybral gatunek, nie

gniazdujacy w Polsce - alczyka. Szczególowym przedmiotem badan byla reakcja tego

gatunku na zmienne warunki srodowiskowe w Arktyce. Badania mialy charakter

interdyscyplinarny i laczyly opis podstawowych parametrów ekologii gatunku, z jego

znaczna rola w ekosystemie arktycznym ze wzgledu na specyficzny behawior

zerowiskowy. Wraz ze zmianami klimatycznymi w Arktyce, zwiazanymi z wiekszym
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naplywem i udzialem cieplejszych wód, alczyki musza sie adaptowac do szybkich zmian w

ewolucyjnej skali czasu. Adaptacje te dotycza zmian w sposobie zerowania, diecie,

preferencjach siedliskowych czy fenologii rozrodu. Wyniki Habilitanta wraz z calym,

miedzynarodowym zespolem, w którym odgrywal wiodaca role, moga posluzyc do

konstrukcji scenariuszy kompleksowych reakcji zwierzat na zmiany klimatu. Uwage

zwraca stosowanieprzez Habilitanta zaawansowanych technik i metod badawczych.

Pan prof. UwB, dr hab. Jan Taylor uwaza, ze obecnie jednym z najwiekszych wyzwan

stojacych przed ekologia jest ocena konsekwencji obserwowanych od dawna oznak

globalnych zmian klimatu a najlepszym obszarem do badan nad efektem globalnego

ocieplenia jest Arktyka. Habilitant badal wlasnie wplyw zmiennych warunków

oceanograficznych i klimatycznych na alczyki na Spitsbergenie. Alczyk, jako ptak

planktonozerny, moze byc gatunkiem modelowym w badaniach wplywu zmian

klimatycznych na populacje ptaków gdyz: (1) zmiany na nizszym poziomie troficznym

(plankton) spowodowane klimatem moga nastepowac szybciej oraz (2) w diecie alczyka

poza Calanus glacialis, który wraz z kilkoma innymi gatunkami jest markerem zimnych

arktycznych mas wód morskich, wystepuje równiez Calanus finmarchicus, marker mas

cieplych, atlantyckich.

Habilitant wraz ze wspólautorami wykazal ze: (1) istotny wzrost temperatury

powietrza w Hornsundzie, wzrost temperatury powierzchni morza i spadek koncentracji

lodu morskiego w okresach wiosennych powoduje w fenologii alczyka trend w kierunku

wczesrnejszego gniezdzenia sie, przy czym temperatura powietrza byla najlepszym

predyktorem terminu wylegu pisklat; (2) mimo radykalnie róznych warunków

srodowiskowych, wzorce karmienia, oparte na obserwowanym czasie pobytu ptaków poza

kolonia, nie róznily sie miedzy latami, co oznaczalby obligatoryjna koniecznosc

"doinwestowywania" ptaków doroslych we wlasne utrzymanie, ale niestety, wnioskowanie

o róznicach w bazie pokarmowej miedzy latami bylo tylko posrednie; (3) w roku z

przewaga cieplejszych wód atlantyckich alczyki dostarczaly porcje pokarmu o mniejszej

masie, a w koncowym okresie karmienia takze o mniejszej wartosci energetycznej.

Podobna ilosc energii dostarczana w obu sezonach sugerowala 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 gdyz róznica w

czestotliwosci karmien miedzy latami jest na krawedzi istotnosci, (4) PFZYbardzo duzych
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róznicach w liczebnosci i skladzie planktonu na zerowiskach badanych kolonii, udzial C.

glacialis w pokarrniepisklat, choc wyzszy w Homsundzie, róznil sie znacznie mniej

miedzy koloniami, co wskazuje na duza wybiórczosc pokarmowa alczyka. Czyli zmiany

klimatyczne w Arktyce powodujace coraz wiekszy naplyw "cieplych" wód atlantyckich do

Morza Barentsa i zachodnich wybrzezy Spitsbergenu, mogacych miec istotne nastepstwa

dla bazy pokarmowej alczyków _poprzezspadek ilosci bogatego w energie C. glacialis

moga w pewnym stopniu byc przez te ptaki kompensowane, (5) alczyki równiez sa w

stanie zaadaptowac sie do suboptymalnych warunków srodowiska bez widocznych oznak

stresu.

~
Podsumowujac, Habilitant przedstawil imponujacy dorobek, który wymagal

dlugotrwalej wytezonej i zawczasu przemyslanej pracy w bardzo trudnych warunkach

Wysokiej Arktyki i uzyskal wazne naukowo wyniki, które stanowia takze niezwykle

solidna baze dla dalszych badan nad alczykami.

2.1.2. Aktywnosc naukowa

Dorobek naukowy Habilitanta, poza pracami stanowiacymi cykl publikacji

habilitacyjnych, sklada sie 35 publikacji oryginalnych oraz 28 komunikatów

konferencyjnych. Zdecydowana wiekszosc tych prac (29) zostala opublikowanych po

uzyskaniu stopnia doktorskiego. Imponujacy jest tez ewidentny wzrost liczby

publikowanych prac w ostatnich latach: 2009 - 4, 2010 - 6,2011 - 8 publikacji. Dorobek

ten nalezy uznac za obfity i bardzo dobry jakosciowo. Oryginalne prace nieobjete

rozprawa habilitacyjna zostaly ogloszone na ogól po angielsku w czasopismach o czesto

wysokim wspólczynniku wplywu (Impact Factor). Posrednio o wysokim poziomie

merytorycznym prac swiadczy równiez bardzo wysoka ocena bibliometryczna calego

dorobku publikacyjnego wynoszaca 794 punkty wedlug punktacji Ministerstwa Nauki i

Szkolnictwa Wyzszego, z tego az 597 punktów uzyskanych po doktoracie. Czesc

publikacji miala szeroki odbiór, o czym swiadczy znaczaca liczba cytowan, wedlug bazy

Web of Science wynoszaca 93 (55 bez autocytacji). Wedlug bazy SCOPUS Jego prace

cytowane byly 107 razy, zas Index Hirsha wynosi 7.

Cecha wspólna zdecydowanej wiekszosci prac jest fakt przeprowadzenia badan w

naturalnych warunkach, co nadaje uzyskanym wynikom wazny walor poznawczy. W

poczatkowym okresie swojej kariery naukowej Habilitant zajmowal sie biologia i ekologia

czapli siwej. Jego glówny nurt badan obejmuje szeroki wacWarz zagadnien zwiazanych z
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biologia i ekologia ptaków arktycznych. W oparciu o analize stalych izotopów azotu w

krwi i piórach alczyków z pieciu kolonii legowych Habilitant wykazal sezonowe i

geograficzne róznice w eksploatowanych przez te ptaki poziomach morskiego lancucha

troficznego. Wnikliwa analiza czestotliwosci i skutecznosci kontaktów kopulacyjnych

alczyków poza para, przeprowadzona przez Habilitanta wykazala, ze sluszna jest hipoteza

mówiaca, ze ojcostwo poza para jest bardzo rzadko spotykane z powodu braku akceptacji

przez samice, a stosujac metody molekularne potwierdzono, ze ojcostwo poza para

wystepuje u alczyków bardzo rzadko. Habilitant wykazal tez, ze u monomorficznego i

monogamicznego gatunku, jakim jest alczyk, dwie plcie w bardzo rózny sposób angazuja

sie w opieke rodzicielska np. w czasie inkubacji poziom stresu spadal u samic, a rósl u

sarnców, samice przynosily piskletom wiecej pokarmu w porcji, zawierajacej jednoczesnie

wiecej energii. Doprowadzilo to do sformulowania wniosku, ze samce i samice moga w

inny sposób reagowac na zmiany ilosci pokarmu zwiazane ze zmianami warunków

srodowiskowych.

Dodatkowa problematyka badawcza realizowana w ostatnich latach przez Habilitanta sa

zagadnienia zwiazane z migracjami ptaków wróblowych zwiazanych z trzcinowiskami

takich, jak trzcinniczek, rokitniczka i potrzos. Habilitant po raz pierwszy stwierdzil, ze

mlodociane samice trzcinniczka migruja na jesieni wczesniej niz sarnce (zjawisko

protogynii wedrówkowej). U równoczesnie badanej rokitniczki mlodociane osobniki obu

plci nie róznily sie terminem jesiennej migracji.

Habilitant wykazuje duza aktywnosc w prezentowaniu swoich wyników badan.

Uczestniczyl w 9 konferencjach i seminariach miedzynarodowych i dwóch konferencjach

krajowych, wyglaszajac referaty i prezentujac postery. Nalezy tez podkreslic sprawnosc

warsztatowa Habilitanta, który wykazal sie umiejetnoscia laczenia tradycyjnych metod

terenowych badan ekologicznych z technikami nowoczesnymi (logery temperatury, logery

GPS), w tym i technikami molekularnymi.

Dorobek naukowy Habilitanta zdecydowanie przekracza wartosc progowa w oceme

kandydata do otrzymania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Habilitant jest

uznanym specjalista w dziedzinie ekologii ptaków, ze szczególna znajomoscia ptaków

morskich i ekosystemów arktycznych oraz ich interakcji z warunkami srodowiskowymi.

2.1.3. Ocena dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego i wspólpracy miedzynarodowej
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Habilitant jest bardzo-aktywnym dydaktykiem na swojej macierzystej uczelni. Prowadzi

zajecia dla studentów stacjonarnych i niestacjonamych na kierunkach biologia, ochrona

srodowiska i chemia. Sa to przede wszystkim wyklady z zoologii i fauny kregowców

Polski, a takze cwiczenia z ewolucji i systematyki kregowców oraz cwiczenia z

podstawowych zastosowan komputerów, zajecia terenowe z ekologii oraz pracownie

dyplomowe i specjalizacyjne. Prowadzil wyklady i zajecia o charakterze popularno-

naukowym. Warto podkreslic, iz byl takze opiekunem licencjatów oraz 12 prac

magisterskich.

Swoje kwalifikacje biologiczne wykorzystuje takze jako ekspert przygotowujacy m.in.

plany ochrony rezerwatów przyrody i uzytków ekologicznych. Byl równiez ekspertem w

miedzynarodowym Zespole Ekspertów Zewnetrznych oceniajacym projekty skladane w

ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badan Naukowych.

O klasie naukowej i rozpoznawalnosci Habilitanta w srodowisku swiadczy powierzanie

mu roli recenzenta w czasopismach naukowych: Acta Ornithologica, Acta Zoologica

Sinica, Journal oj Ornithology, Polar Biology, Marine Ecology Progress Series, Polish

Journal oj Ecology, WildliJeSociety Bulletin, The WilsonJournal oj Ornithology.

2.2. Dyskusja

Pan prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk powiedzial, ze rzadko zdarza sie sytuacja tak

jednoznacznie pozytywna, gdzie Habilitant ma tak znakomity dorobek osiagniety w tak

mlodym wieku. W opinii Pana Profesora dorobek ten jest wyrózniajacy. Habilitant w pelni

zasluguje na uzyskanie stopnia doktora habilitowanego

Pan prof. UwB, dr hab. Jan Taylor stwierdzil, ze caly dorobek Habilitanta jest

imponujacy, choc sklada sie z prac zarówno bardzo dobrych jak i takich, które dotycza

szczególów. W opinii Pana Profesora najlepsza praca jest artykul publikujacy wyniki

badan porównawczych dwóch róznych kolonii alczyka w Arktyce. Profesor uwaza, ze byc

moze niektóre wnioski Habilitanta sa nieco pochopne i byc moze terenowe prace

doswiadczalne moglyby wiele tych niejasnosci rozwiazac. Podsumowujac Pan Profesor

Taylor jest jednak w pelni uznania dla osiagniec Habilitanta.
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Pan prof. dr hab. Piotr Tryjanowski potwierdzil tezy Swojej opinii. Stwierdzil, ze

Habilitant, mimo, ze bada ekosystemjuz bardzo dobrze poznany, to potrafi zaproponowac

bardzo ciekawe kierunki badan w tym srodowisku. Profesor nie ma zastrzezen, co do

zasadno~cinadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. D. Jakubasowi.

Pan prof. dr hab. Leszek Jerzak powiedzial, ze z duza przyjemnoscia przeczytal dorobek

Habilitanta i z calym przekonaniem ocenia pozytywnie ten dorobek. Pan Profesor

zauwaza, ze Habilitant dobrze wykorzystuje swa prace naukowa w dzialalnosci

dydaktycznej oraz docenia tez jego dzialalnosc organizacyjna. Podsumowujac dodal, ze z

calapewnoscia uwaza, ze Habilitant zasluguje na nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Pan prof. dr hab. Ryszard Szadziewski uwaza, ze Habilitant jest bardzo nowoczesnym

biologiem prowadzacym interesujace badania publikujac je w bardzo dobrych

czasopismach. Na uwage zasluguje duza umiejetnosc Habilitanta w pracy zespolowej i to

w bardzo dobrych zespolach.

Pan prof. dr hab. Krzysztof Jazdzewski uwaza, ze to jedna z habilitacji, która lokuje sie

bardzo wysoko bibliometrycznie. W dorobku Habilitanta zarówno ocena merytorycznajak

i bibliometryczna jest bardzo wysoka.

Pan prof. UG., dr hab. Marek Zietara dodal, ze nie widzi zastrzezen w uznaniu

osiagniecia naukowego Habilitanta jak i Jego pozostalego dorobku za bardzo dobry,

uzasadniajacy nadanie Panu doktorowi Jakubasowi stopnia doktora habilitowanego.

Podsumowanie:

1. Przewodniczacy podsumowal dyskusje i stwierdzil, ze opinie wszystkich recenzentów

byly wysoce pozytywne. Jedynym Recenzentem polemizujacym z niektórymi tezami

prac Habilitanta byl Pan profesor Taylor, który stwierdzil, ze sam bylby moze nieco

ostrozniejszy w formulowaniu niektórych wniosków, ale jednoczesnie dodal, ze wnioski,

które Habilitant uzyskal byly wazne naukowo. Wszyscy czlonkowie Komisji zgodnie

stwierdzili, ze dorobek Habilitanta jest znaczacym wkladem w rozwój nauk

biologicznych. Nastepnie Przewodniczacy zarzadzil jawne glosowanie nad uchwala

zawierajaca opinie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk

biologicznych w zakresie biologii Panu dr Dariuszowi Jakubasowi.
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Komisja habilitacyjna, biorac pod uwage ocene osiagniecia naukowego oraz pozostalego

dorobku Habilitanta (dzialajac na podstawie art. 18a ustawy o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003. z pózno

zm.), w glosowaniu jawnym w dniu 5 czerwca 2012 r. wyrazila pozytywna opinie w

sprawie nadania Panu dr Dariuszowi Jakubasowi stopnia doktora habilitowanego nauk

biologicznych w zakresie biologii.

2. Wyniki glosowania: 7 glosów - tak, Oglosów - nie i Oglosów wstrzymujacych sie.

Gdansk, 2012-06-05

Czlonkowie Komisji:

prof. dr hab. Krzysztof Jazdzewski 4~~..:..

~Qprof. UG, dr hab. MarekZietara .. .......................................-

<~- 11

prof.dr hab.TadeuszStawarczyk."."...:.~."2~ "...
~th.-

:tIJ .

prof. UwB, dr hab. Jan Taylor (:; {..J.
.

.'.~nVu?~i.~
.

o

, ;;t'f~':
prof. dr hab. Leszek Jerzak oo.o /~.~... "0

prof. dr hab. Ryszard Szadziewski ... o... / .........


