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Uzasadnienie uchwĄ Komisji Habilitacyjnej w s:prarłńe łtrłicskr"l o ne(1;1ni,3

stopnia doktora habilitolvanegcl

w dziedzinie nauk biologicznych, rv dyscyplinie biologia

dr. Freerkowi Mollernanort,i

1. Sylwetka naukowa habilitanta

Doktor Freerk Molleman jest absolrłł:nterL Linitłers,ńł:Ii.i Rolnicllr.l;lo 1\-

Wageningen w Holandii, gdzie w roku 1998 uzyskał rytlri magistra, Prac1: dr;,l"toł,:;1ili

pt. ,,Wzorce bioróżnorodności i historii życia r,:ro§li cli:i,:nnl.ch odzrrr-i;ająi:l ch si,,1

owocami" wykonaną pod kierunkiem prof. Paula N[. Brajcfielda i prof. Bas,; ,I" Z,rta,a.nil

obronił w 2oo4 r. na Uniwersytecie w Leiden (Hoiandia').

Od grudnia 2oo4 r. do marca 2oo5 r. I{abi]i,tarnt pf3,co,,t-ier} \\, \[l.Lz,l,ut,tl

Zoologicznym u, Amsterdamie, a od kwietnia zoo5 t,. clł t,zer1,6;, 'l0o! l, pi,ż,:L}'rva]

na stażu podoktorskim na Uniwersytecie Kalifornijskinr ",t-L)avis rv USA. }{illsi.ępnie,"

od sierpnia 2oog r. do grudnia zor5 r. był zatruCniony na stanoiąis}iu naul(c,,v\,,\i,r.l j,]li:i

Uniwersytecie Tartu w Estonii, jednocześnie w okresie od siei:pnia 2_CI13 r, do sj_r,,clilnii,l

2015 r. przebyłvał na stażu podoktorskim na Uni,ł,ers.,tecie rł, [telrnes ,,l,e F'l,an,:jj,.

Następnie, od vllrześnia zor5 r. do sierpnia 2oI7 r. przeł;i,r.ra.ł na sl.;lzl-t poc[ll1.-Ł,;rs-,;iir,:

rv Ins§tucie IISER w Thiruvananthapuram \Ą, Indiach. Od r maia 2s18 ]: H,Lililit.iliri.

jest zatrudniony na etacie adiunkta w ZakĄadzie Zoo,}ogii S;l,stenulivc;:ne_i, \'l,'r,łf;liahl

Biologii, Uniwersytetu im. A. Mickiewiczaw Poznallitt.

z. Ocena osiągnięcia naukowego

Jako osiągnięcie naukowe dr Freerk Mollernałl przedstawił r:r.ki pięci1_1 pi,lbli,,:;r,:ji

pod wspólnym §,tułem ,,Rola odżyr,rriania dorosłych oscbnikó\Ą- .,l elvoltt,lji illuqt:rśic;

życia: badania eksperymentalne motyli" opublikorł,an\.ch rł, lataclr 2oo8 - :;1tl1{1 ,i\-

czasopismach z lisĘ JCR o współczynniku oddzla}iłvania IF' (r,,, r,ilku plrrlrliilircji') t:ł,l

ok. r.7 do 3.9, o łącznym IF równy,rn lr2.7 i sumie pirllk.tórł }{iłrlsteisi,iła |l;.ilti,:ł i

SzkolnictwaWyższego równej t7o.Wszystkie prrblikacje są wspołautorskie łicti ;i ł-l,:";'

autorów). W czterech arrykułach Habilitant jest pients4,6 etLłtorr:rc i ;,t,lt[c,i:i]1,1,l

korespondencyjnym, a w piątej jest piątl,rn a{_1tolem i'sl;ośrrjd s',tlt_:llllt,l



współautorów). Deklarowany udział procentoia,y Habilitanta rł, trzech pier-'r,s.zlr:h

pracach (wg numeracji rł,,,osiągnięciu") wynosił 5o%, a rv następn,-,ch zo9ij. i ir']ó" Drl

publikacji załączono oświadczenia współautorór,r, prac, p<rtrvierdzająr:e rcłlę 1iirniJr-c[ilt;ł

w powstarłanie publikacji.

Na głórłne osiągnięcia naukowe cyklu ptLt-,likacji iikiacla sie, r/ vrr-[1,1il;ni,i:, i:,,,

dieta rłpływa na płodność i wielkość składanych ja; u mot,r,ji z rodz;rjrł §up,i,c elll'{L 2:l

rłykazanie, że dieta wpłyłva na długośó życia i rozród ot,t,ocożernego .nr;tllia (.'hr-,ll',-,:,rcs,

fuluersens, 3l udowodnienie, że skład aminclkrł,asoi\,}, dietr. molry,ii ;ł l,:lłiilajti

Euphaedra i Charaxes wpł}rnra na długclśli żl,cia samclótr,, 4l 1 )c}?1l-:l\ \,r,]f l::,

zwery{ikowanie hipotezy, że utrata masy ciała moĘili rli,rrika z uTra,l],\\,-()|:-1,1 ii i]r,,ils,i(:]

przeobrażania w imago 5l vłykazanie związku ]]]:ł,cz"vjlctr.o slir.,tii.:l1^,,€]F1() ptitt'ir::,:li:'i'

intensyłrmością odżynriania, długośc ią ży cia i r,vielkością c i aia.

Wszyscy członkowie komisji uznali, że pod uzg}ędem rtel:,tol-i,r,,:]_illl,]:il i

formalnym osiągnięcie naukowe rł,nosi istotny rvkład dł wiedz.v cl bioloił;ii li:,ł:rl'c,"ii i

spełnia kryteria stawiane kandydatom do stopnia dokt,lrl,i. habilitotlaneiil)

3. Ocena całego dorobku naukowego

Badania naukowe dr F. Mollemana oprócz zagad.nień rł-ch,ld-ząc,,,c:t 'rt :li:;l;'tt.i

osiągnięcia naukowego do§czyły: tl roli uszkoć].zeń ,:iała nrtlil,li li pi,:c]ejilfl-i

starzenia; z/ekologii mo§,li w kontekście irrteralrc_ji rośljnłzł,:r,czl,,rt,,sljłitt !

s/bioróżnorodności mo§li. Na ogólny dorobei< natrkclil,- I-{abilil:lr:ta s]ł,lrid,;L i;ii:, ,trt;

publikacji (łącznie z pięcioma pracami stanorviąc,",lłi osiągłięci€: ni]]].1i1:{),,le'],

opublikowanych w czasopismach z lisĘ JCR o lvspółczlnniku orirlzią}r,,-,.,1;;111,11 Ii; cł,j

o,7 do 5,o (suma IF=1o3,9). Spośród tego dorobkłr rrauko\Ąe3io 3l1 ,]f,lc ,llJ:;:l]i(,

opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora. Ponadto 1-Iabilitant br,ł tak;ir: iji,:,1:c,ri]}l,i

6 prac w czasopismach spoza lis§,,A" MNiSW,,Zd"ani,:rn konlis,i dł,,: V,t;i-]i:j _:;'|t,]

wlpracował sobie znaczącą naukową pozycję \Ą, mir;Llzl,narcc.,-ll\-€j lpłl].,,:,:1,1t_ls;,:::

biologów. Znajduje to także odzwierciedlenie r^,, iiczlie cytorł"-;rń- }<tór,l t,,r,.:::l11.1-

składania wniosku wyniosły 4zo (WoS) i ssz (Scopus) cła,z \Ąi inrjexsir: Fli;.s:ł,;i -- :,.,1,

(\,VoS) i r5 (Scopus). Od momentu złożenia wrriostrlu. liczba cytolłań ln;zrosłl, ,lcr 3;1;l

(WoS) i sz6 (Scopus) co wskazuje na dobrze przem3-ślztrrą strategię 1;,ubliiizr,:\,itli1 i ,:,li.;i

dobór temaĘki badawczej, który znajduje stosuir,}:otvo szr:rclki krąg cl.lbił,"t-:t,,\,,-



Członkowie komisji uznali, że dorobek naukolv_v dr. I\,{ollemana stanrru,i 1st,:,trr]i,

wkład do wiedzy w zakresie biologii mo§li. Zwrócono ta]<ze u\^Iagę na sz*r,r;k,l ,|l,,i,:j{lzl3

Habilitanta, dynamiczną i owocną współpracę naukorr,ą, dobrą organizirlj_cl bac[;łń"

oraz bardzo dobre opanowanie warsztatu naukowego.

4. Ocena dorobku dydaktycznego, popularvzatorskiego, ol,ganizinł:3i:ł:.ego i
współpracy międąmarodowej

Dr Freerk Molleman prorvadzi} liczne n1.{<lad1, z }lir:l*gli *.rlr:i1_1,.:_t jl-ii,j, }:;,.,i:,,i:ii

tropikalnej i gene§ki poprrlac.rjnej. Iclr słucha*zan:i b3ii studenł: ;;iir.,,e::;j,Il:,1,,;':l,, i"

Leiden, Kalifornii (Dai.is) i rv Tartu. Blł takze łrpi*kl:nr:tn {]ub vr:il;tlł,ill,łl,:,.,L,]-t]r]1,1 i-i

prac magisterskich, 1 prac), licencjackiej i pro;,nctore;i: {}rrb kł:p:,*;rtłiłlrł,,::ll i,., i

przertodzie doktorskim. 1{ autoreferacie Habiiitant ti* *kreśi.. !:ri.;i ł-l,,-l -.,,t,J,ilil!],

godzinołr,y prorvadzon.vch zajęć jak rói,vnież nie rł,ska:łłljt jaki 1!-j1,11,;1;;1,ł]_l"ł,lti,lł .ii:l,::r:

udział rvpracach dl.plomarł_vclr. Nienrniej recenzt:ncj i c:l1r::rli*rEie i;,.misii l.iz:l:iji" i.t: ;l.

ulvagi na ponadprzeciętną inobilność Habilitant*,, uł:i*:łtlŻlillill.;:,r,:i1 i}l]l,}1".:Łi]i]ł:,]iii],

regularnych zajęć d},,daktyczny.-ch, a jednac:,:eśnie silrr3,_jająr":i1 prll,iii::Fit,ł:ir:ji:it.l

bezpośrednio r.t łtielu ośrodliach nauko.ł_vch na śir,,itc:* zagaci;;i.,,ii a; (,],ti.i,l;i,_,:i.,,.

monografiCzn},,ml mozna uznać, że osiągnięcia dydalt:,i,,lzne si, ll1,;iti:i'ł.:z;.:il,,,l, gir.,

uz_1, skani a stoprria dclktora habiiitoivane go.

Współpraca międz1,,narodorła dra L{olielrraĘa *ł:ł:jmorą,ałil -iisi,lriir].) l_:,::i,ilii:jl::.

prowadzone \,y ramach projektórv celorłych {grantólv) ;l nł*llort,ca;il.i z Fl;i:;r:j;, {i:t,i,

Estonii i z Indii. W projekcie finansowan,lryn pTzłł" I{st,:isi.:a F'ł,tl:riiicj* 1,I;lirl,i. pllr.ii

funkcj ę rłspółkierorł,nika.

W ramach Llpo\Ą§zechniania nauki, dr h{oiieinati n;,$isał i i,"iil;,i 1: z-,

terenony do§cząc,v moĘ,li ił3lstępując_vch lv Kiba]e }-oi,t,*:.,,1,1r'.|'Igł.l;,.l,:ie.

}Vszyscy członkowie komisji poą.Ę,,"ułi* ołlerljji akt\rrrłlł_:ŚĆ {:.j."t.i;l;1,1,,:;,1l-:ii.

popularyzatorską i organizac}aną kand1,,data"

6. Odniesienie do recenąii
Wszystkie recenzje kończą się pozyt;nłną opinią \Ą, spliruie irad;rrlia cli,"

Freerkowi Mollemanowi stopnia doktora habilitorą,a.nego. Recenzenr::i zllciilli,,:,

podkreślaj 4, że zaróvmo osiągnięcie naukolve, jak i pc"lzostały ricrobe}l, spe}rriają

wymagania stawiane kandydatom do stopnia naukort,ego doktora habi1-itc,rn,anego.



Badania Habilitanta wnoszą wiele nowych i bardzo rł-artościor,r.l,ch inf,crrtacji n;r

temat roli pokarmu jako czynnika wpłyrvającego na ełtolucję długości zl-cia u mcĘ,li

dziennych. Jeden z receflzentów (prof. D. Irł,an) zrł,rócił jerlnak Liv;,i}gę. 7Ę: ,i\,,

niektórych publikacjach wyniki opierają się rra dość niskiej l:czhie obseir,,aql. ,:l;,

zdaniem recenzenta, może powodowaó, że testorvane przez dra N,{oile]łal}it hipctez1,

nie są wystarczająco mocno uzasadnione.

Recenzenci dostrzegają i pozlĘĄĄTrie oceniają dorobe]ł cly-rlalt,,c,::r:; i

popularyzatorski Habilitanta. Zwracają jednak uwagę na brai,: sz,:zegołorlt,c1l

informacji w autoreferacie na temat zakresu prorł,adzonej aziała}nciści c1l-di,rl.t,;cli:nr:.j.

Wszyscy recenzenci stwierdzają także, że dorclbek publikacl-iir," clla |l'[r-Xii*-lllali;l

jest boga§ i znaczący, co znajduje odzwierciedlenie \Ą, stosrinkr-:rrcl vilsr;iii:]:"

wartościach wskaźników bibliometrycznych, Ten aspekt oceny jes-.t przez r,,lsz"s|lłi,:tl

recenzentów podnoszony na pierwszlłn miej s cu.

4. Wniosek końcowy

Zdaniem komisji całość dorobku zasługuje na łłysotrłą or,:ęllę l,na]izii

dokumentacji wdskazuje na skutecznego, samoclzieinego i ak,i__rrr,r:egłr ,-,,;Ld;llz,:t,,

Komisja habilitacyjna w głosowaniu jarłmym, przy siedrniu głosaclr za iloparciert

vmiosku, braku głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, zdecl,dorvilła o iecln<ll,,i.-:illrt,trl

poparciu wniosku. Komisja przedkłada uc}rll,ałę }d;rdzie j1;.;1]ri^}1.1 ll!r:l:igii

Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaw Poznani;r o pozytpvnyr$ zaopiłlir3";łrarn,ii.l

i poparciu wniosku dr. Freerka Mollemana o nadanie mu str_lpt-li.a ]r]a,;,ti.,,ti,,,,i,,,l]at.l

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznvclr, r,v dysci,plinie 'bicli.ogJił.,

Sekr::i.łrz Kil,:n.s :i

tLra

of. dr hab. Jacek Siciński dr hab" .iakub l{o,;il::kj

Poznilń, dnia r8. tl4, 2o1q] r.


