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1. Informacje o wykształceniu i przebiegu zatrudnienia
Wykształcenie
2003: dr nauk biologicznych

praca doktorska: „Historia życiowa żółwia błotnego, Emys orbicularis – implikacje dla
ochrony gatunków długożyjących” obroniona 28 lutego 2003 r. na Wydziale Biologii
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
promotor: prof. dr hab. J. Weiner, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii i Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
1998: mgr biologii
praca magisterska: „Wybrane zagadnienia z biologii rozrodu żółwia błotnego Emys orbicularis (L.) z uwzględnieniem budowy skorupy jaja”
promotor: dr hab. L. Witalińska, Instytut Zoologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zatrudnienie
od 1 października 2005 r.

1.03.2004 – 30.09.2005
1.03.2003 – 29.02.2004
1998 – 2003

adiunkt w Samodzielnej Katedrze Biosystematyki Uniwersytetu
Opolskiego [w latach 2011–2016 p.o. kierownika Zakładu Ewolucji
i Ekologii Zwierząt Samodzielnej Katedry Biosystematyki UO]
adiunkt w Zakładzie Ochrony Środowiska Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
asystent w Zakładzie Ochrony Środowiska Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
studia doktoranckie w Środowiskowym Studium Doktoranckim
przy Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
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2. Rozwój zawodowy i naukowy
Problemami biologii i ochrony gatunkowej zwierząt zająłem się już w szkole średniej,
uczestnicząc od roku 1990 w programie czynnej ochrony żółwia błotnego (Emys orbicularis)
na terenie województwa radomskiego (obecnie mazowieckiego), prowadzonego pod kierunkiem dr Marii Zemanek z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. W 1993 roku,
zgodnie z moimi zainteresowaniami przyrodniczymi, podjąłem studia na kierunku biologia,
na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską dotyczącą biologii rozrodu żółwia błotnego wykonałem pod opieką dr Krystyny Żuwały (promotor: dr hab. L. Witalińska) w Zakładzie Anatomii Porównawczej Instytutu Zoologii UJ.
W trakcie studiów, w roku akademickim 1997/1998, byłem stypendystą Ministra Edukacji
Narodowej.
Badania dotyczące ekologii i ochrony żółwia błotnego kontynuowałem w ramach pracy doktorskiej realizowanej w Instytucie Nauk o Środowisku UJ. Częściowo były one prowadzone w ramach ogólnopolskiego programu ochrony żółwia błotnego, którego głównymi
sponsorami były Fundacja EkoFundusz oraz Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska (GEF/
SGP UNDP); w roku 2001 byłem kierownikiem tego ogólnopolskiego programu. Odbyłem
kilka wyjazdów zagranicznych związanych z ochroną i badaniami biologii żółwia błotnego
(tygodniowy pobyt w Staatliches Museum für Tierkunde w Dreźnie, luty 1998; tygodniowy
pobyt w Naturschutzstation Niederbarnim, sierpień 1999; trzytygodniowy pobyt w Instytucie
Zoologii Uniwersytetu w Hamburgu wrzesień–październik 2001) oraz uczestniczyłem w kilku
konferencjach międzynarodowych, m.in. na 3rd International Symposium on Emys orbicularis (Koszyce, Słowacja, 18–20 kwietnia 2002 r.) byłem chairmen'em jednej z sesji. Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora opublikowałem kilka artykułów i rozdziałów w książkach dotyczących biologii i ochrony żółwia błotnego, a kolejne prace dotyczące tych zagadnień ukazały się w następnych latach (patrz Załącznik 4.).
Pracę doktorską obroniłem w 2003 r., a najważniejsze jej wyniki przedstawiłem
w referacie plenarnym wygłoszonym na 2nd International Congress on Chelonian Conservation (Saly k. Dakaru, Senegal, 18–22 czerwca 2003 r.; wyjazd został sfinansowany przez
francuską organizacją SOPTOM oraz Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Fundację na
rzecz Nauki Polskiej) oraz w artykule Mitrus S. 2005: Headstarting in European pond turtles
(Emys orbicularis): Does it work? Amphibia-Reptilia: 26(3): 333–341 (czasopismo indeksowane w Journal Citation Reports, obecny współczynnik wpływu IF2016= 1,287, do dnia dzisiejszego moja praca była cytowana 21 razy; dane według Web of Science, Core collection).
Wciąż jestem zainteresowany zagadnieniami związanymi z biologią i ochroną żółwi, m.in.
opublikowałem książkę dotyczącą metod badań i ochrony tego gatunku [Mitrus S. 2007: Metody badań i ochrony żółwia błotnego. Podręcznik metodyczny. Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 132 str.], w latach 2009, 2014 i 2017 brałem udział w monitoringu
populacji żółwia błotnego w ramach monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, a w 2010 roku – na
zaproszenie organizatorów – wygłosiłem referat w ramach specjalnej sesji poświęconej problemom czynnej ochrony żółwi [sesja Head-starting turtles – learning from experience zorganizowana w ramach Joint Meeting of Ichthyologists & Herpetologists, Providence, Rhode
Island 7–11 lipca 2010 r.; wyjazd został sfinansowany w przeważającej części przez Herpetologists' League].
Po obronie doktoratu, w marcu 2003 r., podjąłem pracę w Zakładzie Ochrony Środowiska, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, a następnie (od października 2005 r.) w Samodzielnej Katedrze Biosystematyki
Uniwersytetu Opolskiego. W ramach działalności naukowej prowadzonej w Uniwersytecie
Opolskim zajmowałem się m.in. biologią, zróżnicowaniem genetycznym i ochroną żółwia
błotnego, kontynuując wcześniejsze zainteresowania badawcze. Współpracowałem m.in.
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z dr. hab. B. Najbarem z Uniwersytetu w Zielonej Górze oraz dr B. Prusak z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. W trakcie tych badań opisaliśmy i umieściliśmy
w GenBanku fragmenty sekwencji mitochondrialnego DNA żółwia błotnego (Załącznik 4,
punkt 2.4.) oraz wykazaliśmy, że populacje z zachodniej części kraju znacznie różnią się genetycznie od populacji z Polski centralnej i wschodniej (Prusak et al. 2011, 2013) – było to
już wcześniej sugerowane (np. Lenk et al. 1999), ale brak było szczegółowych danych. Opublikowałem wyniki analiz o przywiązaniu samic żółwia błotnego do obszaru składania jaj
(Mitrus 2006a, b), ekologii żółwia (np. Mitrus 2010, Najbar i Mitrus 2013) oraz długoterminowe dane zebrane w latach 1987–2011 o sukcesie rozrodczym w Polsce, północnej części
areału występowania (Mitrus et al. 2012) – te dane podważają dotychczasowe sugestie
o rzadkim sukcesie rozrodczym gatunku, co ma znaczenie przy opracowywaniu planów
ochrony gatunku. Pracując w Uniwersytecie Opolskim prowadziłem również eksperymentalne badania losów materiału gniazdowego w dziuplach i budkach ptasich (badania we współpracy z dr. G. Hebdą z UO oraz prof. dr. hab. T. Wesołowskim z Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz wpływu związków metaloorganicznych na liposomy oraz muszki owocowe (we
współpracy dr. D. Manem z Instytutu Fizyki UO) – efektem tych prac jest m.in. kilka artykułów opublikowanych w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports (Załącznik
nr 4, punkt 1.2.).
W 2009 roku uzyskałem stypendium DAAD – Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.) w ramach programu stypendialnego na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich (Forschungsaufenthalte
für Hochschullehrer und Wissenschaftler) i odbyłem staż w grupie badawczej prof. Jürgena
Heinze (University of Regensburg, Natural Sciences, Faculty III, Biology and Preclinical Medicine; research group: Evolution, behaviour and genetics). Od tego czasu głównym obiektem
moich badań są mrówki. Prace badawcze – eksperymenty terenowe oraz laboratoryjne – prowadzę na mrówkach z gatunku Temnothorax crassispinus.
3. Problematyka badawcza opisywana w cyklu publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe zgłoszone do postępowania habilitacyjnego
a) tytuł osiągnięcia naukowego
Wpływ jakości i lokalizacji gniazda na cechy historii życiowej u mrówki Temnothorax
crassispinus
b) publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego
Badania stanowiące podstawę zaprezentowanego osiągnięcia zgłoszonego do postępowania habilitacyjnego mają charakter badań podstawowych. W ramach tych badań podjąłem się próby powiązania jakości i lokalizacji miejsca gniazdowego z cechami historii życiowej mrówek z gatunku Temnothorax crassispinus. Efektem badań jest cykl sześciu publikacji:
pięć samodzielnych i jedna, której jestem pierwszym i równocześnie korespondencyjnym
autorem:
1. Mitrus S., Moroń D., Nowak A. 2017: Impact of plant cover on the cavity nesting ant
Temnothorax crassispinus. Ecological Entomology. [doi: 10.1111/een.12441].
[pierwszy autor, autor korespondencyjny] (IF2016 = 1,771; MNiSW2016 = 35)
Moim udziałem była kluczowa rola w zaplanowaniu badań oraz wyborze metodyki, kluczowa rola w wykonaniu części terenowej eksperymentu oraz wykonanie części laboratoryjnej, wykonanie większości
analiz, interpretacja wyników oraz przygotowanie pierwszej wersji maszynopisu, która następnie była redagowana wraz ze współautorami.
Oświadczenia współautorów publikacji określające indywidualny wkład każdego autora w powstanie publikacji stanowi załącznik nr 6.
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2. Mitrus S. 2016: Size-related mortality during overwintering in cavity-nesting ant colonies (Hymenoptera: Formicidae). European Journal of Entomology, 113: 524–527.
[doi: 10.14411/eje.2016.070] (IF2016 = 1,167; MNiSW2016 = 25)
3. Mitrus S. 2016: Emigration speed and the production of sexuals in colonies of the ant
Temnothorax crassispinus under high and low levels of disturbance. Insectes Sociaux,
63(1): 127–134. [doi: 10.1007/s00040-015-0447-x]
open access: http://link.springer.com/article/10.1007/s00040-015-0447-x
(IF2016 = 1,700; MNiSW2016 = 30)
4. Mitrus S. 2015: Unexpected high overwintering survival rate of the cavity-dwelling ant
Temnothorax crassispinus (Hymenoptera: Formicidae). Entomologica Fennica, 26(4):
194–200.
open access: http://www.entomologicafennica.org/Volume26/EntFenn2015.htm
(IF2015 = 0,353; MNiSW2015 = 15)
5. Mitrus S. 2015: The cavity-nest ant Temnothorax crassispinus prefers larger nests.
Insectes Sociaux, 62(1): 43–49. [doi: 10.1007/s00040-014-0372-4]
open access: http://link.springer.com/article/10.1007/s00040-014-0372-4
(IF2015 = 1,267; MNiSW2015 = 30)
6. Mitrus S. 2013: Cost to the cavity-nest ant Temnothorax crassispinus (Hymenoptera
Formicidae) of overwintering aboveground. European Journal of Entomology, 110(1):
177–179. (IF2013 = 1,076; MNiSW2013 = 25)

c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników
Mrówki są zwierzętami dominującymi pod względem liczebności i biomasy w wielu
ekosystemach lądowych (Wilson i Hölldobler 2005). W związku z dużą liczbą robotnic w kolonii u wielu gatunków prowadzenie badań całych rodzin jest trudne, niemniej niektóre gatunki tworzą niewielkie kolonie. Kolonia mrówek z rodzaju Temnothorax (wysmuklice) najczęściej składa się z królowej i kilkudziesięciu–stukilkudziesięciu robotnic, rzadziej kolonię
tworzy większa liczba robotnic (np. Seifert 2007, Białas et al. 2011, Czechowski et al. 2012).
W centralnej Europie należą one do jednych z najpospolitszych, ale równocześnie często niedostrzeganych, gatunków mrówek. Niewielka liczba robotnic w kolonii, niewielkie rozmiary
(robotnice osiągają długość ok. 2–3 mm, królowe 4–5 mm) oraz łatwość hodowli (możliwe
jest trzymanie kolonii w szalce Petriego, z miejscem na gniazdo przygotowanym pomiędzy
dwoma szkiełkami mikroskopowymi, pokarmem w hodowli mogą być martwe bezkręgowce
oraz miód) sprawia, że mrówki z rodzaju Temnothorax są gatunkami wykorzystywanymi jako
modelowe przy badaniach ekologii owadów społecznych, np. dotyczących podziału pracy w
kolonii (Dornhaus et al. 2009) oraz ewolucji historii życiowych (Heinze 2006). Wykorzystywane były w wielu eksperymentach, w czasie których badano m.in. procesy uczenia jednych
robotnic przez inne (w przypadku tych owadów opisany został proces nauczania typu nauczyciel–uczeń; Franks i Richardson 2006), badano procesy optymalizacji (np. Pratt 2005), mechanizmy wykorzystywane przy zbiorowym podejmowaniu decyzji przy wyborze miejsca na
gniazdo (np. Langridge et al. 2004, Dornhaus i Franks 2006, Robinson et al. 2011) oraz badano podział pracy pomiędzy osobnikami w kolonii (np. Dornhaus et al. 2008, 2009). W przypadku tego ostatniego wspomnianego zagadnienia, wykazano m.in. że zarówno w warunkach
laboratoryjnych, jak i w warunkach półnaturalnych, znacząca część osobników nie wykazuje
aktywności w czasie prowadzonych eksperymentów. Stało się to tematem szeregu publikacji
mających na celu próbę wyjaśnienia dlaczego mrówki są „leniweˮ (np. Dornhaus et al. 2008,
Pinter-Wollman et al. 2012, Charbonneau et al. 2015); to zagadnienie spopularyzowałem w
4
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artykule opublikowanym w Wiedzy i Życiu (Mitrus 2015a) oraz rozdziale książki wydanej w
ramach obchodów 2. Tygodnia Ewolucji w Krakowie, 21–25 listopada 2016 r. (Mitrus
2016a). Zdecydowana większość wcześniejszych badań, dotyczących wyboru miejsc gniazdowych u mrówek z rodzaju Temnothorax, przeprowadzona została w warunkach laboratoryjnych; nie próbowano połączyć zagadnień wyboru miejsca gniazdowego z cechami historii
życiowych.
W Polsce stwierdzono występowanie 12 gatunków wysmuklic, ale w przypadku części
z nich z terenu naszego kraju znane są jedynie pojedyncze stanowiska (Czechowski et al.
2012). Mrówki z rodzaju Temnothorax – w zależności od gatunku – mogą wykorzystywać na
miejsca gniazdowe puste przestrzenie w żołędziach, orzechach, opadłych gałązkach, pod korą
drzew, kamieniami, mchem oraz w łodygach roślin zielnych. Niektóre z gatunków są pospolite i lokalnie mogą występować w dużych zagęszczeniach. Przykładowo na jednym z obszarów w Bawarii stwierdzono średnie zagęszczenie 8,96 gniazd T. crassispinus na m2 (Strätz
i Heinze 2004); wysmuklice mogą wykorzystywać równocześnie więcej niż jedno miejsce
gniazdowe (tzw. wielogniazdowość, polidomia; Strätz i Heinze 2004, Debout et al. 2007),
w związku z tym niektóre ze znalezionych miejsc gniazdowych były prawdopodobnie częściami tych samych rodzin.
Temnothorax crassispinus występuje na terenie całej Polski poza obszarami górskimi,
w części zachodniej naszego kraju stwierdzono obecność gatunku siostrzanego T. nylanderi.
Mrówki z gatunku T. crassispinus zamieszkują głównie lasy mieszane, na miejsca gniazdowe
wykorzystują najczęściej puste żołędzie oraz przestrzenie w niewielkich gałązkach leżących
na dnie lasu (Czechowski et al. 2012). Rozpoczynając badania dotyczące ekologii mrówek
w Uniwersytecie Opolskim od podstaw stworzyłem warsztat pracy umożliwiający prowadzenie eksperymentów laboratoryjnych oraz zebrałem podstawowe dane o ekologii gatunku
T. crassispinus na Opolszczyźnie. Takie podstawowe dane dotyczące zagęszczenia kolonii,
wykorzystywanych miejsc gniazdowych oraz preferencji w wyborze miejsc gniazdowych
uzyskałem między innymi w ramach wykonywanych pod moją opieką prac magisterskich
obronionych w 2011 r. (Załącznik 4., punkt 10.3.). Wstępne badania wykazały, że na Opolszczyźnie T. crassispinus lokalnie osiąga znaczne zagęszczenia, na niektórych obszarach w lipcu stwierdziliśmy średnio 2,5 kolonii na m2 (Białas et al. 2011), co umożliwiło zebranie wystarczającej liczby kolonii do eksperymentów oraz przeprowadzenia badań w warunkach naturalnych.
W przypadku mrówek z rodzaju Temnothorax zamieszkujących lasy i wykorzystujących na komory gniazdowe m.in. żołędzie i gałązki, dostępność miejsc gniazdowych uważana
jest za czynnik ograniczający i przypuszcza się, że występuje u nich silna rywalizacja wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa o miejsca gniazdowe (np. Herbers 1989, Foitzik i Heinze 1998). W związku z powyższym należy się spodziewać, że jakość miejsca gniazdowego
ma wpływ na cechy historii życiowej.
Jednym z nietypowych zachowań mrówek z rodzaju Temnothorax zamieszkujących
komory gniazdowe wewnątrz gałązek i owoców takich jak żołędzie jest to, że zimują w gniazdach położonych na powierzchni gruntu (Herbers 1989, Herbers i Johnson 2007), w przeciwieństwie do mrówek większości gatunków z naszej strefy klimatycznej ukrywających się
na okres zimy pod ziemią. W związku z tym zimą narażone są na wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych, przede wszystkim na działanie niskich temperatur. We wcześniejszych pracach sugerowano, że zimowanie na powierzchni gruntu może być związane z kwestią ograniczonej dostępności odpowiednich miejsc gniazdowych lub/i możliwością wcześniejszej aktywności na wiosnę (np. Berman et al. 2010), niemniej brak było danych dotyczących kosztów takiego zachowania tzn. informacji, czy zimowanie na powierzchni gruntu
przyczynia się np. do podwyższonej śmiertelności. W eksperymencie terenowym przeprowa5
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dzonym w sezonie 2011/12 wykazałem, że zimowanie w gniazdach położonych na powierzchni gruntu wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością: w przypadku mrówek zimujących
w gniazdach na powierzchni, w porównaniu do mrówek w gniazdach eksperymentalnie
umieszczonych na głębokości 5 cm pod powierzchnią gruntu, śmiertelność była zdecydowanie wyższa (przeżyło przeciętnie – mediana – 48,4% w gniazdach na powierzchni gruntu
i 87,9% robotnic w gniazdach eksperymentalnie umieszczonych na głębokości 5 cm; Mitrus
2013).
Dane o śmiertelności owadów społecznych, poza danymi dla pszczoły miodnej (Apis
mellifera), są wciąż nieliczne. Ponadto, większość badań w tym zakresie była i jest prowadzona w okresie aktywności zwierząt. Dopiero dane Herbers i Johnsona (2007) wykazały dużą śmiertelność mrówek z rodzaju Temnothorax w czasie zimy, jednak autorzy nie analizowali wpływu tego zjawiska na mrówki. Wynik moich badań pokazuje wysokie koszty zimowania na powierzchni gruntu: śmiertelność mrówek w wyniku działania czynników atmosferycznych jest znacznie wyższa, niż gdyby – jak inne gatunki mrówek – spędzały
one ten niekorzystny okres pod powierzchnią ziemi, gdzie działanie niskich temperatur
jest ograniczone (Mitrus 2013). Równocześnie uzyskany wynik jest zgodny z wcześniejszymi przypuszczeniami, że takie zachowanie ma na celu możliwość szybszego rozpoczęcia
aktywności na wiosnę i/lub związane jest z silną konkurencją o miejsca gniazdowe.
Innym ważnym elementem biologii mrówek z rodzaju Temnothorax jest łączenie
się kolonii przed zimą (Heinze 2008); dotychczas brak było jednak danych mogących
wyjaśnić znaczenie tego zachowania. Sugerowano, że łączenie się kolonii przed zimą może
mieć miejsce w szczególności, jeżeli liczba dostępnych miejsc gniazdowych jest mała. Sugerowano także, że w większych koloniach przeżywalność jest wyższa (jak np. dla mrówek
z rodzaju Leptotherax; Heinze i Hölldobler 1994, Heinze et al. 1996), ale szereg badań nie
wskazywała na istnienie takiej zależności (np. Rueppell i Kirkman 2005, Herbers i Johnson
2007, Mitrus 2015b). Kolejne moje eksperymenty terenowe miały na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyny łączenia się kolonii przed zimą. Wykonany zimą
2015/16 eksperyment, mający wykazać wpływ znaczenia pokrywy śnieżnej na przeżywalność
robotnic, umożliwił wyjaśnienie wcześniejszych wyników innych autorów: przeżywalność
robotnic jest skorelowana z liczbą robotnic w kolonii w przypadku gdy temperatura
powietrza w okresie zimy jest niska i równocześnie brak jest pokrywy śnieżnej będącej
warstwą izolacyjną; w przypadku gdy zima jest łagodna i/albo pokrywa śnieżna izoluje
glebę i gniazda na niej leżące, przeżywalność jest bardzo wysoka i brak jest korelacji
z liczbą robotnic (Mitrus 2016b). Wynik ten jest istotny z punktu widzenia obecnie
zmieniających się warunków klimatycznych: zmiany klimatyczne wpływają nie tylko na
temperatury, ale powodują również, że coraz krócej utrzymuje się pokrywa śnieżna (np. Christensen et al. 2013, Convey et al. 2015). W związku z tym należy się spodziewać, że zmiany
klimatyczne będą miały wpływ na przeżywalność mrówek T. crassispinus: przy braku pokrywy śnieżnej, nawet krótkotrwały mróz może spowodować wysoką śmiertelność robotnic.
Żyjące w lasach mrówki z rodzaju Temnothorax przyczyniają się do przemieszczania nasion
takich roślin jak glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus), kosmatka gajowa (Luzula luzuloides), możylinek trójnerwowy (Moehringia trinervia), starzec zwyczajny (Senecio vulgaris),
mniszek pospolity (Taraxacum officinale) oraz fiołek Rivina (Viola riviana) (Fokuhl et al.
2012). Pomimo niewielkiej odległości, na jaką zwykle furażują robotnice (dla gatunku
T. crassispinus to średnio 52 cm, maksymalna obserwowana to 162 cm; Fokuhl et al. 2012),
przy dużych zagęszczeniach (patrz wyżej) mogą przyczyniać się do rozmieszczenia wielu
gatunków roślin i tym samym mieć wpływ na całe ekosystemy. Zmiany klimatyczne mogą
mieć wpływ także w inny sposób na kolonie mrówek. Już wcześniej wykazywano, że w czasie cieplejszych dni w zimie mrówki mogą zmieniać miejsce gniazdowe (Herbers i Johnson
2007, Mitrus 2016b) i należy się spodziewać, że przy cieplejszych zimach takie zachowanie
6
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może być częstsze. Poza tym w czasie eksperymentu przeprowadzonego zimą 2014/15 wykazałem, że w przypadku ciepłych zim możliwe jest zakończenie rozwoju larwalnego
w okresie jesienno-zimowym, a przeżywalność robotnic i królowych jest bardzo wysoka
(w czasie eksperymentu zimę przeżyły 73 z 74 królowych; Mitrus 2015b).
W eksperymentach laboratoryjnych stwierdzono, że mrówki z rodzaju Temnothorax
potrafią ocenić jakość miejsca gniazdowego i wybrać lepsze, nawet w przypadku, gdy lepsze
miejsce gniazdowe położone jest dalej niż miejsce gniazdowe gorszej jakości (np. Franks et
al. 2008). Takie badania nie były prowadzone w warunkach naturalnych i brak było prób połączenia wyboru miejsca gniazdowego z cechami historii życiowej. Przeprowadzone przeze
mnie eksperymenty miały na celu określenie wpływu parametrów gniazd na ekologię badanego gatunku.
W ramach eksperymentów terenowego i laboratoryjnego badałem wpływ wielkości
komory gniazdowej na zasiedlanie gniazd i alokację zasobów w osobniki płciowe. W eksperymencie terenowym wykorzystałem sztuczne gniazda wykonane z drewna, o objętości komór gniazdowych odpowiednio 415, 605, 730 i 980 mm3. Gniazda były wyłożone w terenie
na okres jednego roku i zebrane na krótko przed opuszczeniem ich przez osobniki płciowe, co
umożliwiło m.in. oszacowanie alokacji zasobów poszczególnych kolonii w produkcję osobników płciowych. Wykazałem, że mrówki chętniej wybierały większe komory gniazdowe
i że większe komory gniazdowe były częściej zamieszkiwane przez kolonie z królowymi.
Kolonie z królowymi (równocześnie charakteryzujące się większą liczbą robotnic) z komór o większej objętości, więcej energii alokowały w osobniki płciowe, zarówno w odniesieniu do liczby wyprodukowanych osobników płciowych, jak i poniesionych kosztów na
ich wyprodukowanie. Brak było jednak zależności pomiędzy wielkością komór gniazdowych i proporcją samców (Mitrus 2015c). W części laboratoryjnej tych badań kolonie
mrówek były przetrzymywane odpowiednio w komorach o objętości 470 i 860 mm3. Większe
kolonie więcej zasobów alokowały w produkcję osobników płciowych. Jednakże produkcja
per capita była skorelowana z liczbą robotnic tylko w przypadku grupy z większych komór
gniazdowych. Nie wykazałem zależności pomiędzy alokacją zasobów w osobniki płciowe per
capita a wielkością kolonii (Mitrus 2015c). Spadek produkcji per capita wraz ze wzrostem
wielkości kolonii jest charakterystyczny dla kolonii wielu gatunków mrówek, ale dla
T. crassispinus nie stwierdzono takiej zależności (Kramer et al. 2014).
Dotychczasowe badania odnośnie preferencji miejsc gniazdowych mrówek z rodzaju
Temnothorax były prowadzone w warunkach laboratoryjnych, głównie w postaci eksperymentów, w których kolonie mrówek dokonywały wyboru miejsca gniazdowego z 2–3 dostępnych gniazd o różnych parametrach. W warunkach naturalnych stwierdzano korelację pomiędzy objętością zasiedlanej komory gniazdowej oraz liczbą robotnic w kolonii (np. Pratt i Pierce 2001), a także wykazano, że różne gatunki preferują inne wielkości komór gniazdowych
(np. Herbers i Banschbach 1995). Wyniki mojego eksperymentu pokazują, że również
w warunkach naturalnych mrówki z gatunku T. crassispisnus są w stanie odnaleźć, porównać i wybrać gniazda na podstawie cech fizycznych: wielkości komory gniazdowej.
Wykorzystane w eksperymencie komory gniazdowe różniły sie tylko długością i tym samym objętością, przy czym należy przypuszczać, że porównanie objętości komór jest
trudniejsze niż porównanie np. wielkości wejścia do komory gniazdowej. Wykazałem
również, że wielkość komory ma wpływ na cechy historii życiowej, w tym alokację zasobów w produkcję osobników płciowych.
W kolejnym eksperymencie badałem wpływ częstej zmiany miejsca gniazdowego na
czas migracji oraz cechy historii życiowej. Mrówki z rodzaju Temnothorax żyjące w lasach
wykorzystują na miejsca gniazdowe puste żołędzie, orzechy i komory w opadłych gałązkach.
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Takie miejsca gniazdowe są nietrwałe i kolonie mrówek muszą często, nawet kilka razy
w roku, odnajdować nowe miejsca gniazdowe i przenosić się do nich. Częsta zmiana miejsca
gniazdowego jest uważana za ważny element ekologii tych zwierząt (Sendova-Franks
i Franks 1995, Langridge et al. 2008). Równocześnie w przypadku mrówek migracje uważane
są za jeden z niebezpieczniejszych etapów w ich życiu (McGlynn 2012).
W eksperymencie laboratoryjnym umieszczałem w szalce Petriego drugie miejsce
gniazdowe, po czym „niszczyłemˮ dotychczas zajmowane (tzn. usuwałem górną część komory gniazdowej). Tym samym zmuszałem kolonie mrówek T. crassispinus do częstej zmiany
miejsca gniazdowego: w przypadku grupy eksperymentalnej 10 razy w czasie około 3 miesięcy, w przypadku grupy kontrolnej jedynie dwa razy – na początku i na końcu eksperymentu.
Wykazałem, że w przypadku powtarzających się migracji mrówki mogą skrócić czas
potrzebny na przeniesienie się do nowego miejsca gniazdowego, niemniej etap najbardziej krytyczny (samego transportu potomstwa i pozostałych w starym gnieździe robotnic) nie ulega skróceniu; skróceniu uległ czas potrzebny na odnalezienie nowego miejsca
gniazdowego oraz czas od odnalezienia nowego miejsca gniazdowego do rozpoczęcia transportu potomstwa (Mitrus 2016c). Oznacza to, że najniebezpieczniejszy etap jest już zminimalizowany. Skróceniu uległ czas migracji także w przypadku kolonii z grupy kontrolnej,
co pokazuje, że odbyte migracje mogą wpływać na kolonie nawet po długim czasie:
w przypadku mojego eksperymentu migracje w grupie kontrolnej odbyły w odstępie
około 3 miesięcy, we wcześniejszych badaniach różnych grup badawczych kolejne migracje wymuszane były w odstępnie kilku dni. Wykazałem również, że konieczność częstej zmiany miejsca gniazdowego wpływała na alokacje zasobów: m.in. w koloniach
z grupy kontrolnej brak było korelacji pomiędzy wielkością kolonii a alokacją zasobów
w osobniki płciowe, podczas gdy taka zależność została stwierdzona w grupie eksperymentalnej (Mitrus 2016c).
Jakość miejsca gniazdowego może zależeć od wielu parametrów, nie tylko trwałości
oraz cech związanych z wielkością gniazda, np. rozmiarów komory gniazdowej oraz otworu
wejściowego. Także lokalizacja miejsca gniazdowego może wpływać na jakość np. z uwagi
na dostępność pokarmu i/oraz zacienienie wpływające na warunki termiczne. W związku
z tym w kolejnym eksperymencie terenowym, we współpracy z dr. hab. A. Nowakiem (UO)
oraz dr. D. Moroniem (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie), badałem
wpływ roślin (dwóch gatunków niecierpków) na zasiedlanie gniazd. W tym celu wykorzystaliśmy transekty złożone ze sztucznych miejsc gniazdowych wykonanych z drewna; utworzyliśmy transekty ze środkiem na granicy płatów niecierpków oraz równoległe do nich, poza płatami niecierpków. Połowa transektów znajdowała się na obszarach leśnych z płatami niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora) – gatunku obcego dla flory Polski, połowa
na obszarach z niecierpkiem pospolitym (I. noli-tangere) – gatunkiem rodzimym dla flory
Polski.
Po roku od wyłożenia w terenie sztucznych gniazd stwierdziliśmy, że kolonie mrówek T. crassispinus częściej zasiedlały gniazda położone poza płatami niecierpków, ale
nie stwierdziliśmy różnic pomiędzy obszarami z dwoma gatunkami niecierpków. Zastanawiającym wynikiem jest alokacja zasobów w osobniki określonej płci w gniazdach
znajdujących się w płatach niecierpka: takie gniazda były odnajdowane i penetrowane,
ale były one rzadziej zasiedlane, co sugeruje, że traktowane były przez mrówki jako gorszej jakości (ewentualnie obszar, na którym były położone uznawany był za gorszej jakości); niemniej kolonie produkowały większą proporcję samic w potomstwie niż kolonie z gniazd położonych poza płatami niecierpków (Mitrus et al. 2017). Stoi to w sprzeczności z wcześniejszymi danymi, że mrówki żyjące w gorszych warunkach produkują
większą proporcję samców (np. Strätz i Heinze 2004 – dla kolonii żyjących w gniazdach o
różnej trwałości; Scharf et al. 2012 – dla kolonii, z osobnikami będącymi nosicielami pasoży8
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tów i kolonii bez obecności pasożytów). Wynik uzyskany w naszym eksperymencie może być
spowodowany różnymi czynnikami, m.in. nie posiadamy danych o dostępności pokarmu, a w
gniazdach w płatach niecierpków dostęp do pokarmu mógł być inny niż poza płatami niecierpka (wiadomo również, że jakość pokarmu wpływa na alokację zasobów; np. Fokuhl et al.
2012). Jednakże wyniki pilotażowego eksperymentu laboratoryjnego (S. Mitrus, dane
niepublikowane) wskazują, że kolonie zamieszkujące gorsze miejsca gniazdowe (w eksperymencie laboratoryjnym kolonie z grupy eksperymentalnej były cyklicznie niepokojone) więcej zasobów alokowały w samice, a nie w samce. Może to świadczyć o tym, że
inny, dotychczas nieanalizowany, czynnik ma wpływ na alokację zasobów w osobniki
określonej płci.
Przeprowadzone badania, których efektem są prace stanowiące podstawę zaprezentowanego osiągnięcia zgłoszonego do postępowania habilitacyjnego, pokazują wysokie koszty
ponoszone przez mrówki z gatunku T. crassispinus w związku z zimowaniem w gniazdach
położonych na powierzchni gruntu oraz znaczenie łączenia się kolonii przed zimą. Wskazują
również na możliwy wpływ zachodzących obecnie zmian klimatycznych na mrówki z rodzaju
Temnothorax, co może mieć wpływ na ekosystemy leśne. Eksperymenty laboratoryjne i terenowe pokazały preferencje T. crassispinus odnośnie wyboru miejsca gniazdowego oraz fakt,
że jakość miejsca gniazdowego wpływa na cechy historii życiowej.
d) plany badań

W najbliższym czasie zamierzam kontynuować badania dotyczące ekologii mrówek
z rodzajów Temnothorax i Leptothorax. Chciałbym przeanalizować wpływ osobowości (ang.:
personalities) kolonii mrówek na cechy historii życiowej. Interesuje mnie również wpływ
drapieżnictwa; w przypadku owadów społecznych presja drapieżnictwa dotyczy głównie robotnic, brak jest danych czy mrówki potrafią oszacować taką presję i czy wpływa ona np. na
alokację zasobów w osobniki określonej płci. Wstępne eksperymenty laboratoryjne nie wykazały takiej zależności, niemniej brak jest danych o rzeczywistej śmiertelności robotnic w warunkach naturalnych, w związku z tym trudno określić, czy wykorzystane we wstępnych eksperymentach wartości były podobne do rzeczywistych. Uczestniczę również w badaniach
dotyczących wpływu warunków termicznych na zasiedlanie budek ptasich przez mrówki
(głównie z gatunku Lasius brunneus); te eksperymentalne badania zostały zainspirowane opisaniem z obszaru Puszczy Białowieskiej współwystępowania w dziuplach sikor – bogatki
(Parus major) oraz ubogiej (Poecile palustris) – i mrówki hutnicy nadrzewnej (Lasius
brunneus); mrówki prawdopodobnie wykorzystują dziuple zasiedlone przez sikory z uwagi na
panujące w nich wyższe temperatury (Mitrus et al. 2016).

4. Podsumowanie dorobku naukowego
Jestem autorem i współautorem 21 prac opublikowanych w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports, w tym 10 prac samodzielnych, w kolejnych siedmiu jestem
pierwszym i/lub korespondencyjnym autorem (Załącznik 4, punkt 1.).
Mój dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora obejmował
sześć artykułów recenzowanych, cztery nierecenzowane i popularnonaukowe oraz kilka rozdziałów w książkach i materiałach pokonferencyjnych (Załącznik 4, punkt 3.). Po uzyskaniu
stopnia naukowego doktora opublikowałem 20 artykułów w czasopismach indeksowanych
w Journal Citation Reports, a także 13 innych artykułów recenzowanych, jedną książkę oraz
sześć rozdziałów w książkach (Tabela 1); jestem również współautorem sekwencji umieszczonych w GenBanku (Załącznik 4, punkt 2.4.). Sumaryczny Impact Factor moich publikacji
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wynosi 20,056, dotychczas były one cytowane 89 razy (bez autocytowań – 67 razy), indeks
Hirscha wynosi 6 (dane na dzień 2017-07-21, według Web of Science, Core Collection; Załącznik 4, punkt 1.). Przetłumaczyłem z języka angielskiego dwa rozdziały książki A. S. Pullina „Conservation Biology” (2002, Cambridge University Press); przekład książki ukazał się
w 2004 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN. Za działalność naukową uzyskałem
w Uniwersytecie Opolskim Nagrody Rektora za rok akademicki 2015/16, 2013/14, 2011/12
oraz 2006/07 (Załącznik 4, punkt 5.).
Tabela 1. Liczba publikacji oraz sumaryczny Impact Fator i liczba punktów MNiSW uzyskane przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (Impact Factor oraz punkty liczone według roku ukazania się publikacji, dla publikacji z roku 2017 wykorzystany został Impact Factor za rok 2016).
Przed uzyskaniem stopnia
naukowego doktora
Publikacje
w czasopismach indeksowanych
w Journal Citation
Reports

Po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora
[w tym stanowiące podstawę
wniosku habilitacyjnego]

1 (IF = 0,361, 11 pkt. MNiSW)

20 (IF = 19,695, 427 pkt. MNiSW)
[6 (IF = 7,334, 160 pkt. MNiSW)]

Inne artykuły recenzowane

5

13

Książki

0

1

Rozdziały
w książkach

9

6

W ramach pracy naukowej przygotowałem szereg recenzji, w tym 24 recenzje maszynopisów złożonych do czasopism indeksowanych w Journal Citation Reports (Załącznik 4,
punkt 15.). Wyniki swoich badań prezentowałem na krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz seminariach w różnych instytucjach naukowych (Załącznik 4, punkt 6.). Byłem
członkiem komitetu organizacyjnego 13th Annual Meeting of the European Association of
Vertebrate Palaeontologists, Opole, 8–12 lipca 2015 r. Jestem członkiem Central European
Section of the International Union for the Study of Social Insects.
Byłem członkiem zespołu realizującego projekt „Prediction and the reduction of diffuse pollution, solid emission and extreme flows from rural areas” (EOG/2007/091-PL0274) –
projekt finansowany w ramach funduszu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz członkiem zespołu realizującego grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: N N304 0161 33 „Genetyczna
i filogeograficzna charakterystyka krajowej populacji żółwia błotnego Emys orbicularis (L.)”.
Prowadziłem projekt „Genetics and life history of ants of genera Leptothorax and Temnothorax in a complex landscapeˮ w ramach stażu naukowego w grupie badawczej prof. Jürgena
Heinze (University of Regensburg, Natural Sciences, Faculty III, Biology and Preclinical Medicine; research group: Evolution, behaviour and genetics), a także byłem kierownikiem ba10
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dań statutowych w latach 2014–2016 realizowanych w Samodzielnej Katedrze Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego (Załącznik 4, punkt 4.).
5. Omówienie osiągnięć dydaktycznych, popularyzatorskich i organizacyjnych
Byłem promotorem pięciu prac magisterskich zrealizowanych w Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie (obronionych w 2005 r.) oraz sprawowałem opiekę techniczną nad
pięcioma pracami magisterskimi zrealizowanymi w Uniwersytecie Opolskim (obronionych
w latach 2011–2015). Obecnie jestem promotorem trzech prac magisterskich, których obrona
przewidywana jest latem/jesienią 2017 r. Byłem również promotorem 19 obronionych prac
licencjackich (2009–2015; Uniwersytet Opolski) (Załącznik 4, punkt 10.3.).
Moja działalność dydaktyczna w Uniwersytecie Opolskim obejmuje zajęcia dla studentów kierunków Biologia oraz Ochrona Środowiska, prowadziłem również zajęcia dla studentów Fizyki medycznej oraz prowadzę tzw. kurs ogólnouczelniany (kurs dla studentów
innych kierunków niż Biologia). Prowadziłem zajęcia z takich przedmiotów jak Fizjologia
zwierząt, Fizjologia człowieka, Ekologia ewolucyjna, Ekologia populacji, Planowanie eksperymentów biologicznych, Metody czynnej ochrony zwierząt oraz zajęcia ze statystki dla studentów kierunków Biologia oraz Ochrona środowiska (pełna lista: Załącznik 4, punkt 10.1.).
Prowadziłem zajęcia z Fizjologii zwierząt w ramach studiów podyplomowych „Biologia
i dydaktyka biologiiˮ dla nauczycieli oraz zajęcia doszkalające ze statystyki dla pracowników
Samodzielnej Katedry Biosystematyki UO. Staram się wprowadzać nowoczesne metody nauczania, m.in. wykorzystuję platformę e-learningową, a w ramach zajęć ze statystyki zaliczenie z laboratoriów komputerowych oraz egzamin z wykładów odbywają się w formie open
book exams – studenci mogą w trakcie zaliczeń korzystać ze swoich notatek i książek.
Jestem członkiem Rady programowej kierunku Biologia (Uniwersytet Opolski, 2007–
obecnie). W latach 2011–2016 sprawowałem funkcję pełniącego obowiązki kierownika Zakładu Ewolucji i Ekologii Zwierząt Samodzielnej Katedry Biosystematyki UO. Jestem członkiem rady redakcyjnej Fragmenta Naturae (wcześniejsza nazwa: Nature Journal, Opole Scientific Society), czasopisma indeksowanego w Części B wykazu czasopism naukowych MNiSW.
Działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną łączę z popularyzacją nauki. Opublikowałem między innymi artykuły w czasopismach Wiedza i Życie oraz Biologia w Szkole,
a także tekst w książce wydanej w ramach 2. Tygodnia Ewolucji w Krakowie, który odbył się
21–25 listopada 2016 r. (Załącznik 4, punkt 11.1.). Nagrałem szereg audycji radiowych i telewizyjnych, głównie dla Radia Opole (Załącznik 4, punkt 11.2.). Przygotowałem i przeprowadziłem liczne zajęcia warsztatowe i prelekcje dla uczniów, m.in. w ramach Nocy Biologów
(lata 2016 i 2017) oraz Opolskiego Festiwalu Nauki (2013–2015) (Załącznik 4, punkt 11.3).
Byłem członkiem komitetu organizacyjnego zawodów okręgowych w Opolu 44. i 45. Olimpiady Biologicznej.
Wykonałem kilkanaście ekspertyz i opracowań na zamówienie, m.in. w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Natura 2000ˮ, ekspertyz herpetologicznych oraz pracowałem
w ramach zespołu przygotowującego ocenę oddziaływania na środowisko budowy bloków 5.
i 6. Elektrowni Opole SA (Załącznik 4, punkt 13.). Jestem członkiem Regionalnej Rady
Ochrony Przyrody w Opolu w kadencji 2015–2020, byłem także członkiem tej Rady w kadencji 2010–2015.
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