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Ocena
osią gnięcia nau kowego oraz pozostałej aktywn ościnau kowo-bada w czei,
dydakĘcznej i organizacyjnej Pana dra Kamila Bartonia
dokonana w nłiązku z postępowaniem habilitacyjnym
Pan Doktor Kamil Bartoń pracuje jako adiunkt w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w
Krakowie. W roku 2002 uzyskał stopień magistra biologii na Wydziale Biologii i Nauk o
Ziemi UJ, a doktora biologii w roku 2010 po Środowiskowych Studiach Doktoranckich
Wydziału Biologii UW i Zakładu Badania Ssaków PAN. Obecnie wnioskuje o

przeprowadzenie postępowania habilitacyj nego.

Ocena osiągnięcia naukowego

Na

osiągnięcie naukowe za$ńowane ,,Przemieszczarię się i dyspersja na poziomie
populacyjnym i konsekwencje populacyjne" składa się cykl pięciu publikacji. W trzech znich
Pan dr Kamil Bartoń jest pierwszyn i korespondencyjnym autoręm. Wszystkie zostały
opublikowane w dobrych lub bardzo dobrych czasopismach naukowych.
Pierwsza publikacja (,,Risky movements increases the rate of range expansion" , Proc
ł Soc B) przedstawia wpływ decyzji przemieszczających się osobników na tempo
rozprzestrzeniania się populacji. Użyty model matematyczny wskazał, że strategia dająca
ptzemieszczającym się osobnikom najwyższe szanse ptzeżyciaróżni się od tej, która generuje
największe tempo zwiększania zasięgu populacji. Co znaczące, gdy symulowano ewolucję
strategii przemieszczania się, zwycięska strategia na granicy zasięgu byŁa zblizona do tej,
która skutkowała szybkim rozprzestrzenianiem się populacji, a nie tej, która
maksymalizowała przeżywalnośóosobników. W porównaniu do centrum, kresy mogą
b ar dziej spr zyj ać ryzykantom.
Druga publikacja (,,Modelling dispersal: an eco-evolutionary framework
incorporating emigration, movement, settlement behaviour and the multiple costs involved",
Methods in Ecologł and Evolution) podlłeślakontrast pomiędzy badaniami empirycznymi
rozPrzestrzeniania się osobników, a teoretyczną reptezentaclą tego procesu w istniejących
modelach. Te pierwsze ptzynoszą Iiczne przyhJady czynników wpływających na proces
emigracji, przemieszczania się i osiedlaria, oraz ilustruj ą rozmaite koszty ponoszone przez
organizmy na kazdym z Ęch etapów. Te drugie zwykle ignorują złożonośóodkry,tą w
badaniach empirycznych i skupiają się na efektach końcowych przemieszczania się
osobników. Autorzy publikacji argumentują, ze uproszczenie tego procesu w modelachzaszło
zbyt daleko i ilustrują to twierdzenię przyl<ładami, w których większa złożonoścmodeli
prowadzi do nowych wniosków.
Trzecia publikacja (,,Prospecting and dispersal: their eco-evolutionary dynamics and
implications for population patterns", Proc R Soc B) używa modelu matematycznego, aby
określić,kiedy zdobywanie i uźywanie informacji o otoczeniu przez rozprzestrzeniające się

osobniki przel<łada się na zwiększenie liczebności populacji lub proporcję zajętych płatów
siedliska. Zdobywatie wiedzy o otaczającym świeciebywa kosztowne: zabiera czas, energię,
możę wystawiać na ryzyko drapieżnictwa i wymagać inwestycji w złożony układ nerwowy.
Dlatego w wielu sy,tuacjach najlepsze strategie postępowania wcale nie wymagają
zdobywania wiedzy, ani nie ulegają modyfikacjom pod wpłlłveminformacji z zewnątrz. W
innych, ocena rożnych opcji może pomóc usprawnić decyĄe. Omawiana publikacja sugeruje,
żę zbtęranie informacji jest preferowanę przęz dobór wówczas, gdy pozwala ono niewielkim
ko sźem o gr amczy ć śmierte lno śc r o zpr zestr zeniaj ący ch s i ę o s obnikó w.
Czwarta publikacja (,,Prey density, value, and spatial distribution affect the efficiency
of area-concentrated search", Journal of Theoretical Biology) dotyczy decyzji źerujących
zwierząt. Za pomocą modelu matematycznęgo zbadano wpływ (1) rozmieszczenia, (2)
zagęszczenia i (3) wartościkalorycznej ofiar na strategie ich poszukiwania ptzęz drapieżniki.
Okazało się, ze dwa pierwsze czynniki mają decydujący wpływ na sposób przestawiania się
żerującego drapieżnika z intensywnego przeszukiwania danego miejsca na ekstensywne
poszukiwanie na dużpn obszarze.
Piąta publikacja (,,Bears without borders: long distance movement in humandominated landscape", Global Ecolog,, and Conservation) jest jedyną, której podstawą są
dane empirycznę. Autorzy analizĄą przemieszczanie się sześciu zaopatrzonych w obroże
GPS niedzwiedzi brunatnych w mocno zmienionychprzez człowieka krajobrazach Europy, a
także dokonują przeglądu 29 badań nad przemieszczaniem się dużych drapieżników na
Starym Kontynencie. Wyniki podkreślająwyzwania związane z ochroną wysoce mobilnych
gatunków zwierząt, Przęl<raczanie granic często wtąże się ze zmianą statusu ochronnego
dużych drapieżników, a infrastruktura (drogi, ogrodzenia, itp.) stanowi dla nich barierę lub
zagrożenie. W rezultacie większośćudokumentowanych długodystansowych przemieszczeń
drapieżników kończyła się spowodowaną przez człowieka śmiercią śledzonego osobnika.
Publikacje wchodzące w skład cyklu są zwarte tematycznie. Z v,ryjątkiem czwartej na
liście, która skupia się na decyĄach podczas żerowania, wszystkie dotycząrozprzestrzeniania
się osobników, Z wyjątkiem piątej, opartej na danych empirycznych, wszystkie uźywają
modeli matematycznych, by eksplorować konsekwencje strategicznych decyzji
podejmowanych przęz poruszające się w przestrzeni osobniki. Kolejnym powracającym
moty,wem jest konflikt pomiędzy strategiami, które są optymalne dla osobników, a tymi, które
są najbardziej korzystne dla populacji. Badania wchodzące w skład osiągnięcia naukowego
podejmują fundamentalne zagadnienia w ekologii, a ich wyniki wnoszą znaczący wkład w
nasze zrozumtęnie mechanizmów, przebiegu i konsekwencji procesu tozprzestrzeniania się
osobników.

Ocena aktywności naukowo-badawczej
Pan dr Kamil Bartoń jest najbardziej znany jako autor populamego wśród naukowców pakietu
R MuMIn, zawierającego funkcje, które ułatwiają selekcję i uśrednianiekoŃurujących
modeli statystycznych. Jednak nawet pomijając ten aspekt jego dziŃalności, Pan dr Kamil

Bartoń jest rozpoznawalnym. wysoce aktywnym i często cytowanym naukowcem. Był
współautorem 24 recenzowanych artykułów wymienionych w zŃączonej dokumentacji: 5 z
nich weszło w skład osiągnięcia naukowego, 13 innych lkazało się po doktoracie, a 6 przed
doktoratem. Kolejna praca, niewymieniona w dokumentacji, ukazała się w tym roku
(,,Density-related effect of red deer browsing on palatable and unpalatable tree species and
forest regeneration dynamics", Forest Ecology and Management).

Większośćartykułów została opublikowana w uznanych, choć wyspecjalizowanych
czasopismach. Jednak w dorobku Pana dra Kamila Bartonia znajdziemy też artyktiy, które
ukazały sięw Ecological Monographs, Biological Reviews, Oikos, czy Biolog,, Letters, Prace
obejmują rożną tematykę, co związane jest z tym, ze specjalnościąHabilitanta jest analiza
statystyczna danych ekologicznych. Wszystkie prace są wieloautorskie; Pan dr Kamil Bartoń
współpracuj e zlicznymi naukowcami zhaju i zagranicy. Pomijając prace wchodzące w skład
osiągnięcia naukowego, Habilitant był wiodącym autorem tylko w trzęch publikacjach, z
których wszystkie zostały opublikowane przed doktoratem. Mimo to, uwńarn że dorobek
Pana dra Kamila Bartonia jest znakomity, zwłaszcza pod względem jakości opublikowanych
prac.

Pan dr Kamil Bartoń brał udziŃ w pięciu projektach finansowanych w drodze
konkursów, choć był kierownikiem tylko w jednym z ntch, zrealizowanym w latach 20052008. Do innych ważnych osiągnięć należy otrzymanie Marie Curie Actions Intra-European
Fellowship (Iata 20

I

2 -20 I 4).

Ocena działalnościdydakfycznej, popularyzatorskiej i organżacyj nej
Pan dr Kamil Bartoń, w związku z charakterem zatrudnienia, nie prowadzi standardowych
zĄęć dydaktycznych. Dlatego działalnoścdydaktyczna Habilitanta ograticzała się do zajęc
prowadzonych w ramach Letnich Szkół Ekologii i Bioróżnorodnościw Zal<ładzie Badania
Ssaków PAN (S-dniowe sesje w latach 2004-2008) oraz kilku kursów analizy statystycznej.
Do tego, Pan dr Kamil Bartoń jest od 2019 r. promotorem pomocniczym trwającego
doktoratu. Autoreferat Habilitanta nie wspomina działalnościpopularyzatorskiej. Działalnośó
organizacyjna zawiera udział w organizacji Letnich Szkół Ekologii i Bioróżnorodnościw
ZakJadzie Badania Ssaków PAN oraz konferencji MaD (Movement and Dispersal) na
Uniwersytecie w Aberdeen.
Te aspekty działalnościsą skromne i wskazują na to, że Pan dr Bartoń specjalizuje się
w pracy naukowej, w Ścisłym znaczęniu tego słowa. Natomiast na uwagę zwraca intensywna
współpraca międzynarodowa, długotrwałęstażę zagraniczne (2 lata na Uniwersltecie w
Aberdeen, 3 lata na Uniwersytecie w Wiirzburgu) i liczne szkolenia w zabesie analizy
statystycznej oraz modelowania matematycznego, które odbył Pan dr Bartoń.

Konkluzje i podsumowanie
Przedstawione przez dra Kamila Bańonia osiągnięcie naukowe udowadnia jego istotny i
nowatorski wkład w rozwój ekologii rozprzesttzeniania się zwierząt, a zwłaszcza jej
teoretycznych podstaw. Wysoko też oceniam jego pozostały dorobek badawczy i dokonania
w wykorzystaniu metod statystycznych do analizy danych. IJważam, że z nawtązką
rekompensują one niewielką aktywnośćna innych polach (np. popularyzacji nauki).
Stwierdzam więc, ze Pan dr Kamil Bartoń spełnia ustawowe otaz zryczajowe wymagania
stawiane habilitantom i wnoszę o dopuszczenie go do dalszych czynności przewodu
habilitacyjnego.
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