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Dr hab. Stanistaw Czachorowski prof. UWM 

Katedra Ekologii i Ochrony Srodowiska 

Wydzial Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie 

Ocena osî gnî cia naukowego, dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego 

dr Malgorzaty Poznanskiej-Kakareko, w zwi^ku z wszczf ciem postf powania habilita-

cyjnego na Wydziale Biologii i Ochrony Srodowiska Uniwersytetu Mikolaja Kopernika 

w Toruniu 

Podstaw^ formaln^ do opracowania niniejszej recenzji byta decyzja Centralnej Komisji 

do Spraw Stopni i Tytulow (BCK-III-L-7108/2017) powotania mnie na recenzenta w post?-

powaniu habilitacyjnym dr Malgorzaty Poznanskiej Kakareko, przekazana mi pismem z dnia 

9.10.2017 r. przez dziekana Wydziatu Biologii i Ochrony Srodowiska prof dr hab. Wemera 

Ulricha. 

Nizej przedstawion^ ocen? wykonaiem na podstawie dostarczonych mi materialow: 1) 

Poswiadczonej kopii dyplomu doktorskiego. 2) Autoreferatu - obejmuĵ cego m.in. komentarz 

do cyklu pi?ciu oryginalnych publikacji skladaĵ cych si? na osi^gni^cie naukowe pt „ Wptyw 

obnizenia poziomu wody i przesuszania podloza na przezywalnosc i migracje fauny dennej w 

strefie przejsciowej pomi^dzy Iqdem i wodq", dorobek naukowy, dzialalnosc dydaktyczn^ 

oraz dzialalnosc popularyzatorsk^ i organizacyjn^. 3) Oswiadczenia wspolautorow publikacji, 

stanowi^cych osiqgni^cie b?d ĉe podstaw^ postepowania habilitacyjnego. 4) Wykazu opubli-

kowanych prac naukowych lub tworczych prac zawodowych oraz informacja o osi^gni^ciach 

dydaktycznych, wspolpracy naukowej i popularyzacji nauki. 5) Kopii publikacji, stanowi^-

cych osi^gniecie b^d ĉe podstaw^ postepowania habilitacyjnego. 
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Syhvetka Habilitantki, ocena aktywnosci naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej 

Dr Malgorzata Poznanska-Kakareko urodzila si? w 1977 roku w Toruniu. Ukonczyta 

studia na Uniwersytecie Mikolaja Kopemika w Toruniu w 2001 r., wykonuj^c prac? magi-

stersk^ pod kierunkiem prof, dr hab. Andrzeja Gizihskiego. Tematem pracy dyplomowej byl 

makrobentos pelofilny jeziora Jeziorak. W czasie studiow wl^czyla si? w dzialalnosc Sekcji 

Hydrobiologicznej Studenckiego kola Naukowego Biologow i uczestniczyla w wyjazdach 

szkoleniowych oraz konferencjach naukowych. 

Stopien naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych uzyskala w 2016 roku na 

Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikolaja Kopemika w Toruniu. Rozprawa 

doktorska dotyczyla makrofauny dennej litoralu i pobrzeza zbiomika zaporowego. Od 2007 

roku zatrudniona jest na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Tomniu, w tym od 2009 

roku na stanowisku adiunkta w Zakladzie Zoologii Bezkr?gowc6w Instytutu Biologii Ogolnej 

i Molekulamej. 

Ocena dorobku naukowego 

Zmiennosc poziomu wod w litoralu zbiomikow zaporowych oraz litoralu jeziomego 

mog^ bye wazne w prognozowanych zmianach klimatu i zwiqzanych z nimi zmianach w 

przeplywie rzek oraz wahania poziomu wod w litoralu jezior, zarowno w odniesieniu do 

ochrony roznorodnosci biologicznej jak i prognozowaniu dyspersji gatunkow inwazyjnych. W 

tym nurcie badah hydrobiologicznych miesci si? dorobek naukowy dr Malgorzaty Poznan

skiej-Kakareko. 

Na dorobek Habilitantki sklada si? 18 publikacji oryginalnych (nie licz^c prac wliczo-

nych do osi^gniecia naukowego). Sumaryczna liczba punktow wszystkich publikacji wg 

punktacji MNiSW wyniosla 606 natomiast sumaryczny impact factor - 39,047. Dorobek uzu-

pelnia 22 wyst^pien na konferencjach zagranicznych oraz 33 na konferencjach krajowych. 

Uwzgl?dniaj^c powierzanie Habilitantce funkcje recenzenta w czasopismach naukowych 

mozna okreslic jej aktywnosc naukowy jako znacz^c^ i cechuĵ c^ dojrzalego badacza. Doro

bek naukowy jest tematycznie bardzo zwarty i koncentmje si? wokol biologii i ekologii wod

nych bezkr?gowc6w. W realizacji zadan badawczych Habilitantka wspolpracowala z wieloma 

innymi naukowcami w realizacji roznych projektow. 

W podsumowaniu tej cz?sci recenzji mozna stwierdzic, ze dorobek naukowy dr Malgo

rzaty Poznanskiej-Kakareko jest zwarty tematycznie, wartosciowy i wnosz^cy duzy wklad w 

rozwqj nauk biologicznych, w szczegolnosci w odniesieniu do biologii i ekologii makroben-

tosu wod srodl^dowych. Na tej podstawie mog? stwierdzic, ze dr Poznanska-Kakareko jest 



aktywn^ komunikatywn^, potrafi^c^ wspolpracowac w zespolach krajowych i mi?d2ynaro-

dowych i jest uznan^jako specjalista. 

Ocena osî gnî cia naukowego 

Na osiqgni?cie naukowe pt. „Wptyw obnizenia poziomu wody i przesuszania podloza na 

przezywalnosc i migracje fauny dennej w strefie przejsciowej pomifdzy Iqdem i wodq" sklada 

si? cykl pi?ciu publikacji z lat 2013-2017. We wszystkich publikacjach dr Poznanska-

Kakareko jest pierwszym autorem (jak rowniez autorem korespondencyjnym). Sumaryczny 

impact factor dla publikacji, skladaĵ cych si? na osi^gniecie wynosi 11,799 (10,033 liczony w 

roku publikowania). Sumaryczna liczba punktow MNiSW wynosi 155 (zgodnie z rokiem 

opublikowania prac), natomiast sumaryczna liczna cytowani we Web of Science wyniosla 23 

(nie licz^c autocytowan). 

Wahania poziomu wody ŝ  waznym czynnikiem ksztahujqcym warunki zycia dennej 

fauny bezkr?gowc6w. Wynikajq one z czynnikow antropogenicznych (m.in. wynikaj^cych z 

budowania zbiomikow retencyjnych, nadmiemego poboru wody w ciekach, urbanizacji oraz 

zmiany w roslinnosci nadbrzeznej) jak i z czyrmikow naturalnych, wsrod ktorych za bardzo 

wazne nalezy uznac czynniki klimatyczne. Badanie ekosystemow, w tym takze roznorodnosci 

biologicznej bezkr?gowc6w bentosowych, w nawi^aniu do obserwowanych i prognozowa

nych zmian klimatycznych w skali globalnej miesci si? w waznym nurcie badan mi?dzynaro-

dowych. Badania te dotycz^ aspektow fizjologicznych, behawioralnych (w odniesieniu do 

zwierz^t narazonych na wysychanie w wyniku obnizenie si? lustra wody) jak i synekologicz-

nych. Badania Habilitantki, jak i jej osi^gniecie naukowe, dobrze wpisuj^ si? we wspolczesny 

nurt badan hydrobiologicznych. 

Autoreferat, omawiaj^cy przedstawione do oceny publikacje, jest napisany poprawnie i 

przejrzyscie. Publikacje, stanowî ce podstaw? osi4gni?cia naukowego w przewodzie habilita

cyjnym, omowione zostaly logicznie, z dobrym powi^aniem co do stanu wiedzy, tla nauko

wego i problemow, jak i z wyszczegolnieniem kolejnych etapow badawczych, stawianych 

sobie celow oraz dobrym omowieniem uzyskanych wynikow. Przedstawione, jako osi4gni?cie 

naukowe, publikacje stanowi^ calosciowe i przemyslane dzielo naukowe. 

Celem jej osi^gniecia naukowego bylo uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jakie ŝ  moz-

liwosci przezywania oraz migracji horyzontalnych i wertykalnych podstawowych gmp bez-

kr?gowc6w, zasiedlajacych pobrzeze wod w strefie klimatu umiarkowanego, pod wpiywem 

obnizenia poziomu wody, ods}oni?cia j^k iego dna i przesuszania podloza. Dodatkowym 

celem jaki postawila sobie Habilitantka byto okreslenie, na jakim dystansie mog^ w?drowac 



organizmy, ktore wczesniej wykazaly zdolnosc do migracji. Dr Poznanska-Kakareko prze-

prowadzita badania laboratoryjne, ktore nast?pnie zweryfikowane zostaly za pomoc^ ekspe-

rymentu przeprowadzonego w terenie. Habilitantka sformulowala 7 hipotez, ktore weryfiko-

wala w dalszych badaniach. 

W ramach badan wykonano trzy rodzaje eksperymentow laboratoryjnych dla kazdego z 

wytypowanych gatimkow makrobezkr?gowc6w: 1. badanie przezywalnosci testowanych or-

ganizmow, 2. badanie horyzontalnych migracji bezkr?gowc6w, 3. badanie migracji werty

kalnych w gl^b podloza. Wszystkie eksperymenty przeprowadzono w warunkach obnizania 

si? poziomu wody i przesuszania substratu. Bezkr?gowcami, wykorzystanymi w eksperymen-

tach, byly kielze, slimaki sk^poszczety oraz larwy ochotkowatych (Insecta: Chironomidae), a 

wi?c najcz?sciej wyst?puĵ ce makrobezkregowce bentosowe litoralu zbiomikow zaporowych. 

Badania, przedstawione w recenzowanym osi^gnieciu naukowych, uzupelniaj^ wiedz? o 

mozliwosciach przetrwania najpospolitszych taksonow fauny dennej ze strefy klimatu umiar

kowanego, potencjalnie narazonych na odslanianie ich siedlisk bytowania i przesuszanie pod

loza. Autorka zwrocila uwag? na najwazniejsze czyrmiki determinuĵ ce przezywanie i zacho

wanie organizmow: uwodnienie podloza, czas ekspozycji i odleglosc do zalanych wod^ refii-

giow. W swoich badaniach odniosla si? takze do gatunkow inwazyjnych i potencjalnie inwa

zyjnych. Wiedza dotycz^ca adaptacji gatvmkow inwazyjnych do przetrwania w niestabilnych, 

niekorzystnych warunkach srodowiskowych moze bye pomocna w prognozowaniu inwazyj-

nosci tych taksonow. Autorka wykazala, ze wazne jest zachowanie roslinnosci nadbrzeznej, 

ktora zacienia obszary odslaniane podczas obnizenia poziomu wody, spowalnia wysychanie 

podloza, a takze stabilizuje substrat i zapobiega erozji. Procesy te mog^ bye szczegolnie istot-

ne w przypadku litoralu jeziomego. Z tego wzgl?du wyniki badan habilitantki mog^ miec 

znaczenie praktyczne dla czynnej ochrony siedlisk wodnych, w szczegolnosci jezior. 

Wyniki badan ocenianego osi4gni?cia naukowego zostaly opublikowane w dobrych 

czasopismach mi?dzynarodowych, a wi?c dost?pne ŝ  dla badaczy z calego swiata. Wykazane 

w autoreferacie cytowania swiadcz^ o wykorzystywaniu dorobku habilitantki przez irmych 

naukowcow. 

Bior^c pod uwag? wszystkie argumenty i walory opracowania, stwierdzam, ze recen-

zowane osi^gni?cie naukowe spelnia warunki stawiane w post?powaniu Habilitacyjnym przez 

ustaw? o tytule i stopniach naukowych i swiadczy o dojrzalosci naukowej Autorki. 
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Ocena dzialalnosci dydaktycznej, popularyzatorska i organizacyjnej 

Z przedstawionych do oceny informacji wynika, ze dr M. Poznanska-Kakareko jest juz 

doswiadczonym pracownikiem dydaktycznym. W swojej aktywnosci dydaktycznej prowadzi-

ta zaj?cia z kilku przedmiotow na kierunku biologia oraz ochrona srodowiska, zwi^zanych z 

jej problematyk^ badawcz :̂ cwiczenia i pracownia specjalizacyjna z przedmiotow kursowych 

ekologiczno-hydrobiologicznych, cwiczenia laboratoryjne oraz zaj?cia terenowe z przedmio

tow zwi^zanych z zoologi^ oraz faunistyk^, pracownie dyplomowe i magisterskie, autorski 

przedmiot: metody badan fauny bezkrfgowcow ekotonow wodno-lqdowych, obejmuĵ cy za

rowno wyklady jak i cwiczenia rozpoczynaĵ ce si? poborem prob w terenie, zaj?cia laborato

ryjne w ramach przedmiotu fauna ekotonow wodno-lqdowych, wyklad monograficzny, ogol-

nouniwersytecki: zycie na krawfdzi - fenomen ekotonow wodno-lqdowych. Dodatkowo 

uczestniczyla w realizacji zaj?c w ramach przedmiotow laboratoryjnych i terenowych ekolo

giczno-hydrobiologicznych. Miala takze autorski wkiad w prowadzenie przedmiotu w formie 

wykladow i laboratoriow pt. Metody oceny roznorodnosci biologicznej. 

Jest promotorem 13 prac magisterskich (z ktorych jedna zostaia wyrozniona w ogolno-

polskim konkursie. Prof. M. Giejsztora, organizewanym przez PTH), pomagaia w powstaniu 

8 prac magisterskich oraz zrecenzowala 8 prac magisterskich i 6 licencjackich. Jest promoto

rem pomocniczym trzech doktorantow. 

Habilitantka odbyla 6 stazy naukowych oraz dwa szkolenia. Jest wspolautork^ 8 eksper-

tyz i prac zamawianych oraz recenzentem czterech artykulow naukowych w czasopismach z 

listy JCR. 

Dr Malgorzata Poznanska-Kakareko byla opiekimem roku na kierunku biologia oraz 

biotechnologia, brala udzial pracach wydzialowej Komisji Wyborczej, pelnila opiek? nad 

SekcJ4 Hydrobiologiczn^ Studenckiego Kola Naukowego Biologow, brala udzial w 25 komi-

sjach egzaminacyjnych (egzaminy dyplomowe oraz egzamin doktorski). 

Waznym elementem aktywnosci wspolczesnego pracownika akademickiego jest dzia

lalnosc popularyzatorska, ktor^ nalezy traktowac jako form? ksztalcenie otwartego, ustawicz-

nego i pozaformalnego oraz form? upowszechniania nauki. Na tym polu dorobek dr Poznan

skiej-Kakarego jest wartosciowy. Skladaj^ si? nan standardowe zaj?cia prowadzone dla 

uczniow ze szkol i obejmuĵ ce zagadnienia hydrobiologiczne, w szczegolnosci dotycz^ce ma-

krobentosu. Czynnie uczestniczyla takze w trzech piknikach i festiwalach naukowych z wy-

kladami raz warsztatami (ogolnopolska Noc Biologow oraz mi?dzynarodowy Fascynuĵ cy 

Dzieh Roslin). Jest ponadto autork^ jednego artykulu populamonaukowego oraz uczestniczy

la w tworzeniu filmu, promuĵ cego Wydzial Biologii i Ochrony Srodowiska UKM w Toruniu. 



Wniosek koncowy 

Zwarty i wartosciowy dorobek naukowy, koncentruj^cy si? wokol badan nad biologic 

ekologi^ i behawiorem wodnych makrobezkr?gowc6w, zasiedlajacych literal zbiorkow zapo

rowych oraz literal jeziomy, umiej?tnosc wspolpracy w zespolach badawczych, staiy rozwoj i 

doskonalenie warsztatu badawczego jak i dydaktycznego, spqjne i rzetelne udokumentowane 

osi^gni^cie naukowe (przedlozone w pest?pewaniu habilitacyjnym) charakteryzuj^ Habili-

tantk? jako dojrzalego i rozwijaj^cego si? naukowca. Dorobek naukowy jak i recenzowane 

osi4gni?cie naukowe w mojej ocenie stanewi^ znaczny wklad Habilitantki w rozwoj nauk 

biologicznych, w szczegolnosci w poznanie biologii i ekologii makobezkregowcow litoralo-

wych, w tym gatunkow potencjalnie inwazyjnych. 

Zarowno dotychczasowy dorobek naukowy jak i przedlozone osi4gni?cie naukowe ŝ  

wystarczaĵ ce i spelniaj^ wymogi stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego. 

Uwazam, ze Pani dr Malgorzata Poznanska-Kakareko spelnia wymogi stawiane kandydatom 

do otrzymania stopnia naukowego doktora habilitowanego w swietle Ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. Ust. nr 65, poz. 595, z pozniejszymi zmianami) i popieram wniosek o nadanie Pani dr 

Malgorzacie Poznanskiej-Kakareko stopnia doktora habilitowanego. 


