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Załącznik Nr r do uchwały komisji
Uzasadnienie po4tlłvnej opinii wniosku o nadanie dr Piotrowi Zduniakowi stopnia doktora habilitowanego

nauk biologicznych, w dysclpiinie ekologia

7. Podstauoue dane z źgciorysu naukoluego habilźtanta

Doktor Piotr Zduniak jest absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie w zooo

r. wykonał licencjat, a w 2oo2 uzyskał stopień magistra biologii. Takze tutaj, w roku zoo6, uzyskał stopień

doktora nauk bio}ogicznych, w dysclplinie ekologia, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. ,,Ekologia rozrodu i
pokarm wrony Coruus cornixw zmiennych warunkach hydrologicznych Parku Narodowego Ujście WarĘ",

której promotorem był prof. dr hab. Aleksander Winiecki. Od r paźilziernika 2006 r. habilitantjest

u atrudniony na stanowisku adiunkta w ZaHadzie Bio}ogii i Ekologii Ptaków na Wydziale Biologii Uniwersytetu

im. Adama Mickjewicza w Poznaniu.

Zainteresowania naukowe dr Piotra Zduniaka koncentrują się na różnych aspektach ekologii ptaków, w §m na

zagadnieniach związanych z ekologią migracji. Głównym obszarem badawcąm jest strefa suchego klimatu

południowego Izraela.

2. Sttże urlż,ne u, doskonaleniu u;arszto,tu naukolDego

W zoo3 roku dr Piotr Zduniak odbył dwumiesięczny staż naukowy w International Birding & Research Centre

w Ei]at (Izrae]). Ponadto dr Zduniak odbył trzy krótkoterminowe staże w Centre for Eco]ory & Hydrolosi w

Monks Wood (Wielka Brytania, 2oo7), Ornitho]ogical & Natural History Society (Jews Gate), Upper Rock

Nature Reserve (cibraltar zott) oraz ondokuz Mayis University. Kurupelit, Samsun (Turcja zorz).

3. Dotachczgsolaa i aktualna tnobibt.ll,ść hc.bilito:n,ta - płojekta tnięilzgnc:roiloue, krajouse,

uilział u ko4ferencjach i etekta usspóĘracy tniędzgnorodouej

Nawiązana w trakcie pobltu naukowego w zoo3 współpraca z Prof. Reuvenem Yosefem (Dept. of Life Sciences,

Ben Gurion University of the Negev) ukierunkowała przyszłe zainteresowania badawcze habilitanta na studia

nad ekologią ptaków na Bliskim Wschoclzie. Efektem tej współpracyjest 4 artykułów w indeksowanych

czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citańon Reports,

Zauważalnajest intens],łłna działalność habilitanta na polu realizacji projektói,^i badawczych finansowanych ze

źróde} zewlętrznych. W}rnienić tu trzeba trzy projekty kierowane przez dra Zduniaka: projeki MNiSW,

programiuuenfus Plus (lPzoroo49r7o) dotyczący wpł},h,u asynchroniczności wykluwania się pisHąt wrony

Coruus cornk na ich zachowanie i biologię, projekt NCN (NN3o5o7614o) analizujący czynniki warunkujące

sukces lęgowy wrony Coruus cornix na zalewowych obszarach specjalnej ochrony ptaków oraz projekt MNiSW,
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program /uuenlus Plus (IP zotoo49r7o), którego zadaniem by}a analiza zróżnicowania zawartości metali

ciężkich w piórach ptaków wędrown}rh na dwóch szlakach migracji, Habilitant był także główn}łn wykonawcą

w projekcie MNiSW (NN3o4o25936) dotycząqłn rnakrowybiórczości środolviskowej $ybranych gatunków

ptaków krajobrazu rolniczego w oparciu o metody predykcji bezpośredniej.

Habilitant brał udzial, rł1,3laszając lrl,kladi, na 4th Cotlferencc aJ European Ornithologists' Union, (Chemnitz,

Niemcy zoo3) oraz na czterech konferencjach krajowych: Społeczne uwarunkowania ochrony przy,rody (Łagów

2oo2), I Sympozjum Naukowe Ptaki Krukowate Polski. Stan wiedzy i perspekrywy badań (Zielona Góra zoo4),

Zoologia na progu XXI wieku, Ogólnopolska konferencja Polskiego Towarzyslwazoo|o1icznego (Toruń zoo3)

oraz Ogólnopolski Kongres Zoologiczny, Zmienność - Adaptacja - Ewolucja (Olsztyn zooz).

4, WartoścĘqca ocena najlactżniejszych osźqgnięć sto:nouiącgch tukład. kanilgdatą do
ilgscgpling

Dotychczasowe, dość rozległe zainteresowania naukowe dra Zduniaka związane są z szeroko rozumianą

ekoiogią zrłderząt, zarówno kręgowcówjak i bezkręgowców. Niemniej dwa najsilniejsze nurty dotyczą

problemów związanych z ekologią ptaków. Wśród tych badań należy zwrócić uwagę na znaczący cykl prac

doĘczących analiz autekologicznych nad rłroną siwą Coruus corone cornrł, jej ekologią rozrodu i
preferencjami pokarmowymi na terenach zaiewowych. Efektem tych badańjest osiem oryginalnych publikacji,

z których sześó opubiikował w indeksowanych czasopismach znajdujących się na liście JCR. Drugi nurt, obecny

w osiągnięciu habilitaryjnym, obejmuje problematykę rnigracji ptaków. Rezultaty tych badań habi]itant

opublikowa} w ośmiu publikacjach z lisĘ JCR.

Zarówno te placejak i szereg innych publikacji z dziedziny ekoparaz}tologii i ekologii populacji różnych

8atunków zwierząt są dobrze c}towane, co świadczy, że dr Zduniak funkcjonuje w wlłnianie myśli naukowej

wśród światowej spo}eczności ornitologów i ekologów. Ponadto osiągnięcia naukowe doktora Zduniaka zostały

w zoo9 roku dostrzeżone i uhonorowane indrvidualną nagrodą III stopnia JM Rektora UAM. Natomiast W

roku zorz otrz}łnał prestiżowe sĘpendium Ministra Nauki i Szkolnictwa wyźszego dla młodych, wybitnych

naukowców za całokształt dotychczasolrych osiągnięć naukowych.

5, Dane biblźometryczne, stosousnie do rozporzqilzenia MNiSW z dnia l ułześnia zoll r.

Lista publikacji Habilitanta obejmuje 38 (t3 prżed doktoratem) oryginalnych prac opublikowanych w

indeksowanych czasopismach notowanych w bazie JCR llaza Web of Science) oraz 6 t4 przed dołtoratem)

opracowań spoza tej listy. Ponadto, przed dołtoratem dr Zduniak był autorem 3 rozdziałów w książkach

polskojęzycznych. Zauważa]na dbałośó dra Zduniaka o jak najlepsze lokowanie wyników swych badań znajduje

odzwierciedlenie w bardzo dobrych, jak dla specjalności i etapu rozwoju naukowego, parametrach

naukometrycznych. Sumaryczny Impact Fcctor publikacji naukowych w8 listy JCĘ zgodnie z rokiem
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opublikowania, wynosi 3z,6zr, a liczba ponad 6oo punltów MNiSWjest wartością znacząca. Indeks Hirscha

wynosi 7, natomiast całkovrita liczba cltowań wg Web of Science kszta}tuje się na poziomie 136, bez autoc}tacji

1o8 (dane na dzień z5.\lII. zo4). Są to relatywnie wysokie wartości wskaźników, adekwatne do etapu kańery

habi]itanta, wskazujące na przemyślaną strategię publikacyjną i dobór problematyki badawczej, która znajduje

stosunko,\,^r'o szeroki krąg odbiorców.

6. Osźqgnięcźa dgilakĘcnle i organizacgjne

Dr Piotr Zduniakjest zaangażowany w proces dydaktyczny na Wydziale Biologii UAM w ramach dwóch

kierunków: Biologia i Ochrona Środowiska. PrQrładzi 6 przedmiotów kursowych o charakterze ćwiczeń

laboratoryjnych i terenowych oraz warsztató\.^,l, w ramach których zapoznaje studentów u metodami

statystyczn}mi w ochronie środońska i ekologii. Jest takze wykładowcą w module Rfuer courses, ecological

implicańons oftheir transformańon realizowanego w ramach programu AMU-PIE (organizowany pźeż UAM
kurs anglojęzyczny dla studentów zagranicznych i polskich).

Do tej pory habilitant był ijest promotorem 3 licencjatów orazjednej pracy magisterskiej.

Jedn}.,rn z elementóvr ak§rłrlości nauczyciela akademickiego, ściśle ałiązanlłn z realizacją celów

dydaktycznych, jest popularyzacja nauki. W tej tlziedzinie dr Zduniak nie rnoźe wylegitymować się żadnym

dorobkiem.

7. Krótkźe odniesźenźa d.o recetąjź

Wszyscy recenzenci zgodnie podkreślają znaczny ilościowo i znaczący pod względem naukowym dorobek

habilitanta, któryjest dobrze lokowany w czasopismach z listy JCR, a zatem o potencjalnie szerokim kręgu

odbiorców_

Recenzenci istotnie różnią sięjednak w ocenie osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę wniosku

habilitaqjnego. Profesorowie Busse i Meissner zauważają, że są to przyczynkarskie opracowania

skonstruowane według podobnego schematu. Pozbawione są one głębszej analizy mimo dysponor^/ania przez

autora bogatymi danymi. CJównym jednak zarzutem jest brak konHuzji podsumowljącej i uogólniającej

uzyskane rezultaty, która mogłaby wJpełnić warunek nouum naukowego i istotnego wHadu w rozwój

dzieclziny. Ponadto §Ąuł przedstaivionego osiągnięcia naukowego zdaniem obu recenzentów nie oddaje

zawańości publikacji składających się na to osiągnięcie. Konsekwencją tego był brak sformu}owania przez

habilitanta końcowego wniosku, który odpowiadałby na postawione cele badawcze.

Odmiennie ocenia osiągnięcie dra Zduniaka trzeci recenzent prof. Osiejuk. Uważa, że habilitant wykazał się

odważnym podejściem do nowego tematu, opanował warsztat metodyczny i w sposób spójny wzbogacił wiedzę

o stlategiach migracyjnych szeregu gatunków oraz o roli południowego Izraela dla migrantów z Europy i Azji.
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Opracowanie strategii migracyjnych gatunków ptaków niezbadanych dotąd pod tym względem spełnia,

zdaniem recenzenta, warunek nowości naukowej.

Wszyscy recenzenci zwracają uwagę na słabą aktywność konferencyjną habilitanta i niewielki zakres

dotychczasowej opieki nad studentami w ramach działalności dydaktycznej.

W podsumowaniu stanowisk profesorowie Busse, Meissner i Stawarcz5,kjednoznacznie określają swoje

stanowiska, ż dr Zduniak nie spełnienia wymogów stawianych kandydatom do stopnia doktora

habilitowanego, prof. Osiejuk stwierdza natomiast, że wynogi te są spełnione.

Poznań r6 sierpnia zor4 r. Prz9łptlniczący y'omisji
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