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Zalącznik nr 1

Uzasadnienie uchwały Komisji habilitacyj nej

w sprawie wniosku o nadanie dr, Pawłowi Szymkowiakowi

stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

1. Podstawowe dane z życiorysu naukowego Habilitanta

PandrPawełSzymkońakjestabsolwentemWydz]ałuBiologiiUniwersytetuim.Adama
Mickiewicza w Poznaniu. uvp-ro_, _"Ji.t a uzyskał w roku 1991, a w roku 2000 §tuł doktora

,"rt ń"i"gi"^v"ł, ." "ut ".i"'tiologia 
na poo1awie rozprawy pt. ,§truktura zgrupowań roztoczy

glebowych Gamasina t ą"ori,'ćńlńńf w fitocenozach wyńranych zespołów Gorczańskiego

Virt , Ńoroaorego". wykonanej pod kieruŃióm pr9f, dr hab, Wojciecha Niedbały,. .. .

Dr Szymkowiak 
"d 

lsń;;; rsgir"Ńat dziś jest zatrudniony w Zakladzie Taksonomii

i Ekologii Zwiełząt, nu Wva"iui" niotogii Uniwersjtetu im, A, Mickiewicza w Poznaniu,

najpierw-na stanowisku asystenta a później ądiunkta, . ...
Głównym obszarem ";Ńó;h d"iekń Habilitanta jest filogeneza, c|r9lot9st3, biologia

i ekologia gatunków na""ą"v"ł, a",.oań pu:ąto* kraboksźałtnych (Thomisidae). Szczególne

znaczęnię mają prace taksonomicme oparte na analizie cech morfologicmych jak i
molekulamych pająków z guiń;;;ń;"*ń a" rodzaJll Diaea. Spośród 75 gatunków rodzaju

Diaea, w Australii ,ro,o**y"rr"tyło lo gu*Ńo*. Dótychczasowy stan wiedzy o ekologii,

biologii i ronrieszczeńl,'' i-- ńr^r"ru- o statusie ńsonomicmYm tYch gatr,rnków bYł

niedostateczny, Badania ł. Ś^r^t"*i,k" *tp".T."ją lukę w y99,y o.. filogenezie,

roznieszczeniu oraz roli ;;;;q;"i u".t "ii:rti"t 
gatuŃów pająków zaliczanYch do

niedawna do rodzaju Diaea.
Wdorobkunaukowymdr.Szymkowiakasąteżpracezzakresutaksonomii,wybiórczości

siedliskowej, ochrony g"*"t"*":-"i* o zasobacl i iozmieszczeńu pająków innych rodzajów

(Bomis, Corynetnrrx, Cetrai)s, Óioii, Uo"i,o i Xysticus) występujących w Australii i innych

obszarach świata (Mongol ia- Turcja),

Habilitant nie stronił ó.ń pru" dotyczących róźnorodności gatunkowej oraz strŃtury

ilościowej zgrupowń paj ąk;; ;;;' Ń istotnych elementów, przydatnych rł monitoringu i

ochronie zagtożonych.i"ari.k l terenów"chronionych (rezerwaty przYrodY, Parki narodowe) w

Polsce.

2. Staże naukowe wźne w doskonaleniu warsztatu naukowego

Dr Szymkowiak był uczestnikiem |7 zagrniczrych wyjazdó1 nar$o1rr9h do muzeów

przyrodniczych, m.in. w H"mńÓ, ń",rin", iVi"ani,1, Lond}nie, Genui, Turku, Canberrze,

Melboume, Sydney. Brisbil, 
- 
i 

-aÓ"raja,i" 
oraz w ,5 staźy klajowych ( Wroclaw, Siedlce,

Dziekanów Lesrry, Łódż, dl.'i*);ń"ie ttórych oosłebiał Śwe kompetencje w zakresie

uprańanej specjalizacji ,"il;;;;, 'ńyi 
";"",ńn"rn 

d*ó"i'*yp,u* naukowych do Mongolii i

Turcji.



Aktywnośó dr, Szltnkowiaka w doskonaleńu swego \łfisztatu metodycznego, chęć

uczenia się i zdoblłvania doświadczeń zawodowych, wszyscy człoŃońe komisji ocenili bardzo

wysoko.

3. Dotychczasowa i aktualna mobilność Habilitanta - projekĘ międrynarodowe, krajowe,

efekty współpr""y -ięarvouroJo'wł, oa,i"ł w konfeienÓ;ach i ioo" aspekty aktywności

zawodowej

Dr Szymkowiak prowadząc badania w zakresie, taksonomii, filogenezy, rozmieszczenia,

biologii, ekologii l t"łru*io*-ói&o* rc"tot.x"łt"v ch.(Thomisidae) wspołpracował lub nadal

współpracuje z wieloma i"rtńJih*i rl"ń"*vrnl ", 
S,i,"ie, m,in,: z rrniwersytetami * 1T§

iiiJ"ilł"i] Svarey (Austrńa),'Institute 
"| ilłd*TĘ Studies (Sri Lanka) oraz muzeaml

przyrodniczymi * Syan"v, fi,i,i*", Adelaide, Perth (Australia), Londynie (Anglia) i

Waszyngtonie (USA).
Pan dr S4łnkowiak byl kierownikiem dwóch międzynarodowy:h c,-.t:* badawczych, a

w trzecim był wykonawcą ':ill# 
d, ń;*"ił" d*ń kra;o*ych grantów, realizowanych

ze środków KBN, a * d;;i 
-in 

rv"ń p_j"r.t""h realizowanych na zrnówienie ins6tucji

oapo*i"a"ianych za ochronę środowiska był głównymvykonawc4,

Był czynnlłn "*"*i[i", rO to"i,ń,:i naukowrc.h 9 ,*t9*:i!l1::*:wym (w

trn O potonÓ.acie1 oraz l5 takich spotkń, mających zasięg kajowy_ (l l po donoracle),

Dr paweł szymkowitifi"i"""_i"t"iii 6 u.tyr.,ułi* publikowanych w czasopismach

porrnń^i iiń"ńy"n,^.i-. ńiń"ii"it Letters, Afriian Inverterbrates, Fragmenta Faunisticą,

'prńoio sui"taw, pirki Naio,dowe i"Rezerwaty przyrody oraz jednego gfantu KBj{,
""'"ę"ń;;;s"i""*"a"*";,ir"iiiłińii""ó, ti ekspórryz, wykonalvch na zamórłienie

ors*o* Jó prrtli"^"j lub podmiotów r ealizlljących zadania publiczne, Są to opracowanra w

większości dotyczące "d"t.ł"";;jd;; "" "rj_ir*ł, 
chronionych Karkonoskiego parku

Narodowego.
powyższe dokonania Habilitanta wszyscy członkowie Komisji ocenili PoątYwnie, Prof,

Łojkowska wyraziła p.".ron--i", 
-^ 

iu*oSe w nawią_zywaniu *,pOłpru"y z arachnologami i

wiodącymi ośrodkami na świecie z pewnością zaowocuje w najblizszych latach kolein}T ni

cennymi rozprawami naukow}T ni,

4. WańoścĘąca ocena osiągnięcia naukowego i pozostałego dorobku stanowiącego wkład

Kandydata w rozwój dyscypliny

DoktorPawełSzymkowiakjestuznanymspecjalisĘwzakrrcsietaksonomii,behawioru,
biologii, ekologi i i rozmieszczeńu pująkó* k,uboksźałtnych (Thomisidae), ,.

Jako osiągnięcie "#;;; ;#;i;łi ,n"n9s,"ni 
9 

L 
.: .Revisi:n,.ol 

O?:::_!j::,,ou^ of

the genus nuea 1,łrania", łńriiń"l wm- reiefinition of theił taxon.omic status",

prezentowane tam oplsy, ń;y;i;;;"i; 
"mąy 

i kluc"ze do ozniczańa są opańe na materiale

muzealnym oruz rrlatet1ńa;;)Ji;riłt i&ar.,sry-to*iuta w trakcie wypraw rraukowych, są

oryginalne i nigdy dotąd nie byĘ publikowane,

W opinii ""łoot#'?i-iłi *y"lt rew.izji pozycji taksonomicznej .wszystkich
nominalnych, dotychczas -j#""r"r, ń qatĘOw pujątÓ* $"b*,"ry_y_1 _fliłcvch 

na

obszatze Australii i O"";i-;;i""*y"t, óorychczas do rodĄl Diaea stanowią kluczowy

wk]ad Habilitanm * sr"lut"o'rni s,*--*i"ory o tej grupie pająków, Głównyn efektem analiz

nksonomicmych jest reauicja ticrty gafuńow ao żl.'i tlasvntacja wszystkich australiiskich

gatunków. dotychczas ,.];#y;;; 7,i,Ą2 Ot1*.do now}ch ,Ód,u;ó*, Aust,ralomisidia (8

gattlrrków), BoomerangiaÓ;;r*;D or; ńhtrnetagra (5 gatunków) lub w innych rodzajów już



zdefiniowanych..Cetratys,Mastera,RunciniąiZygometis.Habilitantuporządkowałteżproblemy
nomenklatorycme _ ,upropo.rlJui'zo ""ńr, ń_uinacji nomenklatorycznych, zsynonimizował

10 nazw gatrmkowych, 1 ";;;;d ,poS,OJ ,vnooirnow, a 4 inne vnń za nomina dubia,

zastosowana analiza pokrewi"i.ńu * oparciu o sekwencję nukleoĘdów fragmentu genu

mitochondrialnej oksydazy "yr""r,."."*"i 
i pełni potwierd zila zasadność uznania nominalnego

rodzaju Diaea za takson polifiletvcmv,
Dysponującbogat}łn;";i.;;,..badawcz},rndrSa,rnkowiakdokonałkrytycznejanalizy

stosowanych dotychczas 
"."ń' 

auńo"y,mych i skonstruówal oryginalne klucze do oznaczania

gatunków w ramu"ł, 
"up.oponoili.g" 

ir"*óg" ,vu"r"" taksonomic-znego. Zdaniem prof. Wandy

Wesołowskiej U*a"o ;nt....uią,frivi"Uv iń,hazenie. matrycy cech analizy morlologicznej i

unJi)v naavitvcznej. co -ogńy *"o""jć siłę trafności prezentowanych tez,

w obrębie uua*v.ł,'.Ji]u.i;;';il;ffi 
-ńĄ 

Źasięgi występowania poszczególnYch

p,arunków. Wykazano. ż" *ięd;;ij , J"ł'' .1".t .o,,ni"ir"rońh we wschodniej i pofudniowej

iześci Australii. w tv. .i.i-r"rr- pr" r. łr."'r"iak i prol Marek Zabka sugerują Habilitanrowi

:fi.'"";;#'i;;"i;;;i;';;t!.^v"r, r.""rubi. to*iem prezentowany obraz zasięgów Po

części może odzwierciedlaó 
j[ffi.,, i leografę badń terónowych, a lie zayłsze wyrikać z

rzeczyłvistego rozmieszczenia garunlów,

Prof. Łojkowska i O. iń, Óńi,r bardzo wysoko ocenili poziom kompetencji badawczych

dr. Szl.rnkowiaku, pr""anuoJl *"".g.J*:"" pizykładem solidnego studium taksonomicmego

opartego na klasycmych ^;;.h *iiń cech moifologicmych i zweryfrkowanych technikami

molekulamymi.
Dr hab. Grzegotz paśnik stwierdził, że monografi a dotycząca australij skich gatrrnków

pająków zaliczanychd.ty"h;;;;;;;"' ulibioro i"rtJ"i"ł._ opuń},'o na solidnych podstawach

i napisanym według najlepffi *,o"O*, Opisy garunJ<ów ,ui",Ónto**, zostaĘ świadomie

wg wspólnego schematu. Lr;rękit"ń;-;;;". -'. "'ry*"r"y 
układ.-Bardzo dobrąjakośó mająrycinY

i fotogrńe wzbogacające opisy gatunków,

oceniając *r.t"ść ;;ri;;;-por*ta"go dorobku Hóilitanta, człoŃowie Komisji

wskazali na wielowątkowoSe l"g" J"i":ńsowa:ń nauko-ych: od prac Oołi1111|,r^auniswti l

ochrony ptzyrody, 
"oog.ogiuniT "ńioeii,_ 

p" ,rya" taksonomicme z zastosowaniem technik

molekulamych włącznie. 
-źuini".".o*"Ńa naŃowe dr Szymkowiak a dotYczĄ teŻ innych

rodzajów pająków t 
"U"t 

,it"y"i' t"p B.omis,. Corynethiix, Cetratus, Diaea, 
, 
Mastira i

iiitirrl.,oó,rot, zon iiĄocL4 piorri"rrki" badania nad zróżnicowaniem genetycznym W

obrębie wybrany"r, gutonr.o"*'" .ot" trju Xysticus.Badania te opierają się na analizie odciŃów

barkodowych/m*t".o*y"t, ot,"yrn-]"na :łl"y_:.zastosowanie 
markera COI mtDNA oraz

innych wybrany"h _.k";#^-;;;*y;h (r_9l, ITS). Poza aspektami taksonomiczn}T ni dr

Sz.vmkowiak prowadził b"ilfiÓ;;;;e iiologli. wybiórczości siedliskowej i Pokarmowej,

;;ń;;"* paj ąków w relacji do możliwości ic_h,ekspansji przestrzenneJ,

ptof. żabka zalwń:;;i szymkowiak rozpoczynał swoją karierę naukową w mane.1 na

świecie pomńskiej szkole akarologicmej. Jego pasje bad awcze tozpoczęły się od rońoczy

(szpeciele i taksony " 
toł,o,ry U,op"odinai 1at1 

znaczące osiągnięcie uznać naleĘ opisanie 7

nowych dla wiedzy garunkó-w 
,rołoia 

oraz charaklerystykę ich wybiórczości siedliskowei.

W aktywności ""*"j"*.l 
'ł sry.t o*iut nie pomijał możliwości praktycznego

wykorzystania wiedzy o 
"p,"i""i,q""r, ,i"9Ę*v"ł, pująkO* ! rońoczy w 

__monitoringu

środowiska przyroa.i"""go i o"ńnie przltody, Sz czególie ńczeńe mają prace waloryzacyjne

orowadzone na obszarzę Karkonoskiego Parku Narodowego. Stanowią oT |9ltyn"*ję 
dawnych

ffir_ł;"il_* il;i;;k;,ii;riJtrŃ."r."1ogicłej) oraz tych, które prowadzono w

latach 60_tych ubiegłego ;ń,,;:;;r;śi" a"g.uai"ji laśów karkonoskich spowodowanych

emisj ami przemysłowymi,
Wszyscy członkowie Komisji wyrazili opinię, ż3 dr Paweł Szymkowiak jest już uznanym

na arenie mięĘrnarodowJj'".".irir"r",ń"., a^jego dorobek naukowy w tym względzie jest

zna§zącymwkładem a" *t"jał" p'"ń"*i- rioałnv Thomisidae. Wszyscy recenzenci wrazili



opinię, że wartośó osiągnięcia naukowego i pozostałego. dorobku naukowego spełnia wymogl

,i."ń":ą"" a" ubiegńa się o stopień naukowy doktora habilitowanego,

5. Dane bibliometryczne (wg rozporządzenia z dnia 1 września 2011)

Lista publikacji Habilitanta (bez doniesień konferencyjnych 
' 

o*,"o.o|*.T,,1atorskich)

oU.i.ńJi .irygi"ulny.ll publikacji (w tym l8 samodzielnych), z czego 35 opubllkowano po

doktoracie (w t}łn monogf"'i;';;;;" j*." 
",lpTĘ: naukowe;, Spośród tych artykułów 9

ooublikowanych zostało w .r^"pi.r*ł, z l_isry rilaaelrlstiei. Dr Szymkowiak jest tez autorem

;#fi;.;;.""ón""n ""j;fi;.;ń i t0 opubli*o*anych w inny_ńjęzykach.

Sumaryczny t*p*r'ń'łr"i'iiri-tul **i,*ych z tśty frladelfijskiej wynosi 6,263,

liczba punktów MNisw _ zzl iwiic ąą" tń"punkty za monografrę). Indeks Hirscha w}łrosi 3,

a całkowita liczba cyowń (wyi<luczając autoclticje ) ycY^^ Web of Science 22,

Pro[ Wesołowska swvierdziła, że faktyczna liczba punktow uzyskana przez Habilitanta

jest jednak wższ* niż dil";;;;; ŃÓ .w .dokuminrach, 
a to z powodu błędnego

zaklasyfrkowania niektorycil p"ńj[".ii o" niewielkiej objętości jako monografie oraz

niewłaściwego ".rr^o*arrlu"pńi.io*, 
L PoszczeEóIn"- ,ordriuły w pubtikacji zrvańej, co

spowodowało że ,,r-u tu p.,"ńo"zyła wartość punktową całei publikacji,

Członkowie ro*i.ji *}._iri opiŃę. że dorobek naŃowy Habilitanta_w świetle wartości

wskaźnikówrra,rto*"ty"^}'"ffi;Ń;r,ńoqriecr, Dtńb,Clzegorzpaśnkzal,nltafił,że

w dorobku Habilitanlź malazło się tylko 8 prac indeksowanych, co. naleĄ vmaĆ za osiągnięcie

raczej przeciętne. Także * 
"p"ińi 

ai. n"b. Adriana Surmacliego dorobek naukowy habilitanta

;;;" *rkuźrriku-i bibliometrycmymi jest skomny,*r' 
1il;;;ail;śd.,"ń;; ń,.ń. ukieruŃowanie strategii badawczej w ostatnich

Iatach oraz zastosowanie nowoczósnych metod molekul-Ńch, co z-PewnoŚcią będzie miało

odzwierciedlenie * "rru.rń""io*iJu 
Jo.otr.u Habilitan-ta. Dr hab, SurmacVj zauwairyl, że

praca dr, Szymkowiaka pri"ałr"Jń :"to osiąnięcie naŃowe, już w pierwszym roku po

opublikowaniu z astńa zacytowana ż ftzy ,

Prof. Wesołowsk" i p.oi,Ż-"it" #,t aza|i, że kżdy, kto rozpoczyltń przygodę naukową 20

lattemupracował*iooy,nsystemieocen.Zalstuimnoteż,żę-wpoczątkowlłnetapiebadń
zazvłyczaj rozpoczyna-ię "a 

iótł,y"ł, ba4ń .faunlstyc:nych 
nisko punktowanych w aktualnym

systemie ocen. Zdaniem d.. ń.];ffi" Chmiela o"t"nó publikacje faktogrŃczrre niesłusznie

traktowane są;uko p."yc"!Ja..ti", i"r, wartość z upĘwem lat wzrasta, a bez informacji tam

zarnieszczolych rri. .porot'ir]*u;ie-.t.aio* nad dynamiką p rzeobrńń siedlisk i zgrupowń

zwie.ząt oraz zasięgów geografi cmych,
ostatecznie wszyscy ;"ł"*rrl,i" Komisji uznali, ż.edorobek naukowy Habilitanta w świetle

wartości wskazników """k;;;ń;ńch, 
wpiawdzie nie jest zbyt ir"p9nują:l: ale_rłYstarcza w

ubieganiu się o stopień Ooi.to,"'t,""-irmwanego, Biorąp iowyzsze pod uwagę stwierdzono, że

całoiształt dórobku naukowego Habilitanta zasługuje na poąrtywną ocenę,

6. Ocena pracy dydaktycznej, organżacyjnej i popularyĄącej wiedzę

Wszyscy członkowie Komisji stwierdzili, i9 {r |awa Szymkowiak jest doświadczonym

dvdaktvkiem. svł pro.otoi";;;;;;aar"r.ktch i 17 licencjactiń, 1Y przypadku 15 prac

H"fri#;;'i ;ilil'fl;Jil ;i"r.,ń pńaari lub prowadził wykłady. ćwiczenia laboratoryjne

i zajęcia lerenowe * ;;"il;;.r"a*ioto*. o aktywności óydakrycznej dr, Szymkowiaka

świadczy współauto**" i-ńjJo'*-*.poł.*"rzącyń ófertę dydłctycznąWydziału Biologii,

W opinii pr.t, Zu;ń'";;ń" li"se p."" avplomowyóh zróalizowanych Pod oPieką dr

Szymkowiaka świadczy 
""a_y"ł, 

ń".ięt""sciactr. niwrązywania wspóĘracy ze.studentami. Na

bardzo aktywną i o*o..rąTńoip*ó,"l. ,*o*.t ir., tołe* naukowym zuróc7ła uwagę Prof,



Wesołowska. W dorobku dydaktycznym dr Szyrrkowiaka jest też opieka rrrerloryczna nad
studentem ze Słowacji przebyłvającym w Poznaniu w ramach programu Erasmus.

Pan dr Paweł Szymkowiak jest wieloletnirn członkiem czterech towarzystw naukowych.
Przez kilka kadencj i reprezentował grupę adiunktów w Radzie Wydziału i Radzie lnst},tutu.

Dał się też poznać jako popularyzator wiedzy ogólnobiologicznej i faunistycznej w formie
otwarlych wykładów i warsztatów organizowanych na Wydziale w ramach Fęstiwalu Nauki i
Sztuki oraz Nocy Biologów.

7. Krótkie odniesienia do recenzji

Wszyscy recenzenci zgodnie wskazali na znaczący wkład Habilitanta w rozwój badań z
zakresu taksonornii, biologii, behawioru i ekologii pająków z rodziny Thomisidae, zwłaszcza
gatunków australijskich. Poclzielają opinię o wartości rnerlorycznej monografii wyrażoną
słowami prof. Marka Żabki: ,, ...osiągnięcie naukowe prezentlie nowe dane dla znajomości
rodziny Thomisidae, mą charakter pionierski, a opisy dawnych i nowoodhytych gatunków oraz

'rrn"1, 
,6v,ych rodzajów uzupełnia kompletna dokumentacja,..,". Zgadzają się też z opinią prof.

Wandy Wesołowskiej, iż dr Szymkowiak ,,.. jest dojrzalym i samodzielnym badaczem o
ukształtowanym wąrsztacie metodycznym, o ugruntowanej perspektywie dalszego rozwoju
naukowego". Wszyscy recenzenci kończą swoje opinie jednoznacznyrri konkluzjami o spełnieniu
wymogów stawianych kandydatom do uzyskania stopnia doktora habilitowanego, popierają
wniosek kandydata i wnioskują do Rady Wydziafu Biologii Uniwersletu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu o nadanie dr. Pawłowi Sz)łnkowiakowi stopnia doktora habilitowanego.

Uwzględniając wszystkie opinie i oceny wyrażone w recenzjach oraz w
wypowiedziach w trakcie posiedzenia, Komisja wysoko oceniła osiągnięcie naukowe dr.
Pawła Szymkowiaka, którym jest monografia pt. ooRevision of Australian species of the genus
Diaea (Araneae: Thomisidae) with redeJinitiotl of their taxonomic status". Pozytywnie oceniła
także pozostały dorobek naukowy, akfiność dydaktyczną, organizacyjną popularyzację
wiedzy biologicznej oraz współpracę krajową i międzynarodową.

wszvscy członkowie I(omisii poparli wniosek o nadanie dr paw|owi szvmkowiakowi
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscvplinie biologia.

S ekretarz Komisj i habilitacyjnej Przewodniczący Komisji habilitacyjnej

ź.

/prof. dr hab. Ewa Łojkowska/


