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1. Imię i nazwisko 

Sebastian Dariusz Salata 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe lub artystyczne – z podaniem podmiotu 

nadającego stopień, roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

 

05.2012  Tytuł zawodowy: magister  

Uniwersytet Wrocławski  

Wydział Nauk Biologicznych 

 

Temat pracy: „Mrówki Ślężańskiego Parku Krajobrazowego i okolic” 

Opiekun: prof. dr hab. Lech Borowiec, Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii 

Ewolucyjnej UWr 

 

01.2018  Stopień naukowy: doktor  

Uniwersytet Wrocławski 

Wydział Nauk Biologicznych 

 

Temat rozprawy doktorskiej: „Studium taksonomiczno-zoogeograficzne mrówek 

(Hymenoptera: Formicidae) Krety” 

Promotor: prof. dr hab. Lech Borowiec, Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii 

Ewolucyjnej UWr 

 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych lub 

artystycznych. 

 

10.2020–teraz Adiunkt  

Uniwersytet Wrocławski 

Wydział Nauk Biologicznych  

Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej  

 

06.2021–11.2021 Visiting Researcher 

   Museum für Naturkunde  

Center for Integrative Biodiversity Discovery, Berlin 

 

01.2019–12.2020  Postdoctoral Fellow (Schlinger Postdoctoral Fellow) 

California Academy of Sciences, San Francisco  

 

08.2018–08.2020 Adiunkt 

Polska Akademia Nauk  

Instytut Środowiska Leśnego i Rolniczego, Poznań 

 

4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z 

późn. zm.). 

 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego 

 

Taksonomia i biogeografia Pheidole Westwood, 1839 (Hymenoptera: 

Formicidae) Madagaskaru 



3 
 

 

Osiągnięcie naukowe stanowi jednotematyczny cykl 2 artykułów i 3 monografii z lat 

2020-2022.  

 

 Sumaryczny IF artykułów wynosi: 10,407 

 Suma punktów MNiSW2021: 420 

 

We wszystkich pracach stanowiących osiągnięcie naukowe autorem 

korespondencyjnym jest pierwszy autor. 

 

b) Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe 

 

H1. Salata S., Fisher B.L. 2020a. Pheidole Westwood, 1839 (Hymenoptera, 

Formicidae) of Madagascar – an introduction and a taxonomic revision of eleven 

species groups. ZooKeys, 905: 1-235.  

 IF2020 = 1.546; pkt MNiSW2021 = 70; liczba cytowań wg WoS = 6 

 

H2. Salata S., Fisher B.L. 2020b. Taxonomic revision of the Pheidole sikorae species 

group (Hymenoptera, Formicidae) from Madagascar. ZooKeys, 949: 1-185.  

 IF2020 = 1,546; pkt MNiSW2021 = 70; liczba cytowań wg WoS = 3 

 

H3. Salata S., Fisher B.L. 2020c. The ant genus Pheidole Westwood, 1839 

(Hymenoptera: Formicidae) in Madagascar—taxonomic revision of the bessonii 

species-group. Zootaxa (Monograph) 4843:1-64.  

 IF2020 = 1,091; pkt MNiSW2021 = 80; liczba cytowań wg WoS = 2 

 

H4. Salata S., Fisher B.L. 2021. Taxonomic revision of Madagascan species of the 

Pheidole fervens species-group (Hymenoptera, Formicidae). PLoS ONE 16(1): 

e024419, 26 pp. 

 IF2020 = 3,24; pkt MNiSW2021 = 100; liczba cytowań wg WoS = 1 

 

H5. Salata S., Fisher B.L. 2022. Taxonomic revision of the Pheidole megacephala 

species-group (Hymenoptera, Formicidae) from the Malagasy Region. PeerJ 10: 

e13263, 30 pp. 

 IF2020 = 2,984; pkt MNiSW2016 = 100; liczba cytowań wg WoS = 0 

 

 

c) Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy 

 

Wprowadzenie  

Rodzaj Pheidole Westwood, 1839 jest najbardziej zróżnicowanym, w skali globalnej, 

rodzajem mrówek i wyróżnia się niemal kosmopolitycznym zasięgiem występowania. W 

oparciu o najnowsze badania filogeograficzne rodzaj ten uległ gwałtownej radiacji w 

Neotropiku około 29 milionów lat temu, skąd pojedyncza linia filogenetyczna skolonizowała 

Stary Świat około 13 milionów lat temu. Przedstawicieli rodzaju Pheidole Starego Świata 

dzieli się na dwa klady: jeden obejmujący taksony występujące w Eurazji i Afryce, a drugi 

składający się z gatunków znanych z Madagaskaru i Australii (Economo et al. 2019).  
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Gatunki tego rodzaju są najczęściej pantofagami i często dominują wśród owadów 

znajdowanych w siedliskach naturalnych strefy międzyzwrotnikowej. Charakteryzują się 

również obecnością wyraźnie dymorficznej (rzadziej trimorficznej) kasty robotnic. Różnice 

morfologiczne obserwowane pomiędzy robotnicami minor i major tego samego gatunku są 

na tyle głębokie, że przypisanie tych subkast do właściwego gatunku jest możliwe jedynie w 

oparciu o analizę pełnych prób gniazdowych lub przy wsparciu prowadzonych studiów 

wynikami badań genetycznych. Jednocześnie, prawidłowe oznaczenie gatunku jest możliwe 

najczęściej jedynie przy uwzględnieniu unikalnych cech morfologicznych występujących u 

robotnic major i minor. O ile robotnice major są zawsze morfologicznie unikalne dla 

gatunków, to czasami, wśród blisko spokrewnionych taksonów, obserwuje się brak 

morfologicznych różnic pomiędzy robotnicami minor.  

Ze względu na relatywnie duże rozmiary ciała robotnic i powszechność występowania 

gatunków tego rodzaju w siedliskach strefy tropikalnej i subtropikalnej Pheidole jest często 

wykorzystywany jako organizm modelowy. Jednak brak współczesnych prac 

taksonomicznych skupiających się na Pheidole Starego Świata mocno ogranicza możliwości 

wykorzystywania tego rodzaju w badaniach ekologicznych lub ochroniarskich. 

Współczesna literatura wymienia 1175 gatunków i 117 podgatunków Pheidole 

(Bolton 2022). Dzięki intensywnym pracom taksonomicznym, podjętym w ostatnich dwóch 

dekadach, najbardziej kompletna jest wiedza na temat bioróżnorodności Pheidole fauny 

krainy neotropikalnej (Wilson 2003; Longino 2009, 2019; Casadei-Ferreira et. al. 2020). 

Obecnie ponad połowa wszystkich gatunków i podgatunków tego rodzaju jest znana właśnie 

z tego regionu. Współczesne prace taksonomiczne skupiły się też na badaniach 

bioróżnorodności Pheidole Nearktyki (Wilson 2003), Obszaru Etiopskiego (Fischer et al. 

2012), Orientalnego (Eguchi 2001, 2006, 2008; Eguchi & Bui 2005; Eguchi et al. 2016) i 

Australijskiego (Sarnat 2008; Fischer et al. 2016; Sarnat et al. al. 2016). Taksonomia Pheidole 

Palearktyki jest wciąż słabo poznana i w świetle ostatnich odkryć wymaga pilnej rewizji. 

Ważną pracą jest również rewizja taksonomiczna Pheidole występujących na wyspach 

położonych w południowo-zachodniej części Oceanu Indyjskiego, która częściowo odniosła 

się do bioróżnorodności Pheidole krainy madagaskarskiej (Fischer & Fisher 2013).  

Stan wiedzy o taksonomii Pheidole Madagaskaru na tle dobrze udokumentowanej 

wysokiej bioróżnorodności i endemiczności innych madagaskarskich bezkręgowców, w tym 

mrówek, był niezadawalający. Większość informacji opisujących różnorodność tego rodzaju 

na wyspie można znaleźć w kilku krótkich notatkach faunistycznych, z których większość 

opublikowana została w XIX wieku. W oparciu o dane literaturowe, poprzedzające moje 
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badania, z Madagaskaru opisanych zostało 18 gatunków i podgatunków Pheidole (Forel 1891, 

1892, 1895a, 1895b, 1897, 1918; Emery 1899). Jednakże wspomniane dane literaturowe były 

mocno niedoszacowane, co wykazały prace opublikowane w późniejszych latach. Już pod 

koniec lat 90. XX wieku Fisher (1997) przedstawił krytyczny przegląd mymekofauny krainy 

madagaskarskiej i wymienił w nim Pheidole jako jeden z czterech najbogatszych gatunkowo 

rodzajów mrówek Madagaskaru. Później Fisher i Peeters (2019) oszacowali, że na 

Madagaskarze występuje około 100 nieopisanych i prawdopodobnie endemicznych gatunków 

tego rodzaju.  

Słaby stan poznania bioróżnorodności Pheidole Madagaskaru wydawał się 

największym wyzwaniem podczas prób oszacowania realnego stopnia bioróżnorodności i 

endemizmu mrówek wyspy, która uznawana jest za jedno z globalnych centrów 

bioróżnorodności. Największym problemem podczas prób dokonania badań 

taksonomicznych tego rodzaju były niejasna i skomplikowana historia taksonomiczna 

gatunków już opisanych i brak sprawnych narzędzi, które pozwoliłyby na szybką analizę 

nowego materiału. Zaproponowany Postdoctoral Fellowship ze strony California Academy of 

Sciences, San Francisco (CAS), w której zbiorach znajduje się największa w świecie kolekcja 

mrówek Madagskaru, pozwolił na podjęcie rewizji i analizy biogeograficznej Pheidole tego 

obszaru.  

Dodatkową przyczyną, która skłoniła do skupienia aktywności na badaniach Pheidole 

Madagaskaru było stwierdzenie na terenie tej wyspy obecności gatunków należących do 

grupy Pheidole megacephala. Historia taksonomiczna gatunków i podgatunków 

wchodzących w skład tej grupy jest w skali całego rodzaju wyjątkowo skomplikowana, a sama 

grupa jest przedmiotem intensywnych badań. Poza P. megacephala, jednym z najszerzej 

rozmieszczonych gatunków inwazyjnych mrówek, w skład tej grupy wchodzi kilkanaście 

gatunków charakteryzujących się raczej wąskim zasięgiem występowania. Dane literaturowe 

wskazywały, że na Madagaskarze występują przynajmniej trzy taksony należące do tej grupy 

–P. megacephala, P. megacephala spinosa i P. megatron. Pierwszy z nich uznawany był za 

gatunek inwazyjny charakteryzujący się wyjątkowo negatywnym wpływem na faunę mrówek 

obszarów, na które został zawleczony. Dwa pozostałe taksony uznawane były natomiast za 

gatunki rodzime, potencjalnie endemiczne dla Madagaskaru i otaczających go wysp. 

Brakowało jednak współczesnych analiz, które pozwoliłyby określić rzeczywisty zakres 

zmienności wewnątrzgatunkowej tych taksonów i wskazać sposoby szybkiego i pewnego 

odróżnienia gatunków endemicznych od zawleczonego w ten rejon P. megacephala.  
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Zarys problemu badawczego 

W momencie rozpoczęcia badań nad Pheidole Madagaskaru, znanych było 15 

gatunków i 6 podgatunków występujących na tej wyspie. Spośród nich aż 18 taksonów 

opisanych zostało z tej wyspy, a jedynie P. megacephala, P. indica i P. megatron (dwa 

pierwsze to gatunki inwazyjne) wykazano również z wysp otaczających Madagaskar. 

Dodatkowo, w momencie rozpoczęcia pracy, 5 taksonów opisanych z Madagaskaru 

uznawanych było za młodsze synonimy innych gatunków. Obserwowano również gwałtowny 

wzrost obecności P. megacephala na obszarze wyspy i jego negatywny wpływ na 

bioróżnorodność zajętych terenów. Jednocześnie brak było w piśmiennictwie kluczy do 

oznaczania, które pozwoliłyby na szybkie i pewne odróżnienie tego gatunku od blisko 

spokrewnionych i prawdopodobnie endemicznych taksonów należących do grupy 

megacephala występujących na Madagaskarze.   

Postawiłem następujące hipotezy badawcze: 

1) Rzeczywisty stopień różnorodności gatunkowej i endemizmu Pheidole Madagaskaru 

jest wyższy od sugerowanego w literaturze. 

2) Pheidole Madagaskaru tworzą grupy gatunków, które można zdefiniować i rozróżnić 

w oparciu o stałe cechy morfologiczne występujące u robotnic minor i major. 

3) Aktualnie obowiązująca definicja grupy megacephala jest błędna i wyznaczone w niej 

granice taksonomiczne pomiędzy gatunkami wymagają rewizji. 

Podstawowym celem podjętych badań było zbadanie zróżnicowania Pheidole Madagaskaru 

na poziomie gatunkowym i próba oszacowania stopnia endemizmu i powiązań 

biogeograficznych z innymi regionami. 

 Badania oparte były głównie na analizie morfologicznej okazów przy zastosowaniu 

różnorodnych metod, które głównie obejmowały mikroskopię świetlną i morfometrię. W 

przypadku, gdy metody te nie dawały pewnych wyników uwzględniane były również wyniki 

analizy sekwencji barkodowych (COI). Analiza cech morfologicznych dotyczyła głownie 

detali budowy i urzeźbienia głowy, tułowia i odwłoka robotnic minor i major. Fotografie 

wykonane zostały przy wykorzystaniu aparatu Leica DFC450 i następnie złożone przy 

pomocy programu Leica Application Suite (v3.8). Do analiz rozmieszczenia i preferencji 

siedliskowych użyto programu GIS (QGis), a przygotowanie i analiza sekwencji 

barkodowych dokonana została przy wykorzystaniu programów Geneious Prime i IQ-TREE.  

 Podstawowy materiał badawczy stanowiły okazy przechowywane w California 

Academy of Sciences, San Francisco (CAS), w liczbie ponad 50 000 spreparowanych okazów 

Pheidole zebranych z ponad 4500 lokalizacji rozsianych po całym terenie Madagaskaru. 
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Dodatkowo w badaniach uwzględnione zostały okazy typowe madagaskarskich gatunków 

Pheidole przechowywane w Muséum d'Historie Naturelle, Genewa, Szwajcaria (MHNG) i 

Natural History Museum, Genoa, Włochy (MSNG).  

 

Szczegółowy opis uzyskanych wyników 

1. Grupy gatunkowe. 

Głównym praktycznym wyzwaniem utrudniającym prowadzenie badań Pheidole 

Madagaskaru był brak zdefiniowanych grup gatunkowych. W okresie poprzedzającym moje 

badania jedyną grupą gatunkową, której obecność na Madagaskarze została potwierdzona 

była grupa megacephala. Jednakże definicja tej grupy była niejasna i stworzona w oparciu o 

gatunki nie występujące na Madagaskarze (Fischer et al. 2012; Fischer & Fisher 2013).  

W związku z tym, pracę nad Pheidole Madagaskaru rozpoczęto od zgrupowania 

okazów zdeponowanych w CAS na podzbiory gatunkowe [H1]. Podział ten początkowo 

oparty został na szeregu cech morfologicznych, które uznawane są za przydatne w diagnozie 

gatunków i grup gatunkowych w tym rodzaju (Longino 2019), a następnie dostosowany został 

do różnorodności obserwowanej wśród okazów zebranych na Madagaskarze. Ostatecznie w 

definiowaniu grup gatunkowych uwzględnione zostały następujące cechy morfologiczne 

(robotnice major – s, robotnice minor – w): typ urzeźbienia głowy i mezosomy (s, w); kształt 

głowy, promezonotum, kolców propodealnych, wgłębienia promesonotalnego i 

metanotalnego, postpetiolusa i płatów czołowych (s, w); długość kolców propodealnych (s, 

w); ubarwienie ciała (w, s); długość trzonka czułka (w); kształt i wielkość zębów 

hypostomalnych i jamek czułkowych (s); urzeźbienie odwłoka (s).  

Efektem tej pracy jest zdefiniowanie 16 grup gatunkowych, których krótka diagnoza 

została zaprezentowana w postaci klucza w pierwszej z prac [H1]. Natomiast szczegółowe 

diagnozy wydzielonych grup zostały podane przy ich rewizjach taksonomicznych [H1–H5].   

 

2. Redeskrypcje.  

Kluczowym dla rewizji Pheidole Madagaskaru było również przeprowadzenie analizy 

okazów typowych gatunków już opisanych z tej wyspy. Podczas wizyty w Muséum d'Historie 

Naturelle w Genewie przebadano materiały typowe wszystkich taksonów opisanych z 

Madagaskaru (22 taksony, uwzględniając nazwy nieważne nomenklatorycznie). 

Zdecydowana większość taksonów opisana została przez A. Forela (1848-1931), którego 

główna kolekcja zdeponowana jest w MHNG. Dzięki aktywnej wymianie okazów pomiędzy 

A. Forelem i C. Emerym (1848-1925) część syntypów dwóch gatunków opisanych przez 
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drugiego myrmekologa była również dostępna w MHNG. Dodatkowo dostępne były wysokiej 

jakości zdjęcia syntypów zdeponowanych w MSNG, co pozwoliło w pełni zapoznać się z 

morfologią okazów typowych i ustalić ich ewentualną konspecyficzność. Serie typowe 

zostały również później wysłane do CAS w celu dokonania dodatkowej dokumentacji 

fotograficznej i pobrania danych morfometrycznych niezbędnych do redeskrypcji.  

W wyniku rewizji grup gatunkowych dokonano redeskrypcji 10 gatunków: P. 

annemariae Forel, 1918, P. nemoralis Forel, 1892, P. ensifera Forel, 1897, P. longispinosa 

Forel, 1891 [H1], P. sikorae Forel, 1891, P. veteratrix Forel, 1891 [H2], P. bessonii Forel, 

1891, P. grallatrix Emery, 1899, P. madecassa Forel, 1892 i P. oswaldi 1891 [H3]. 

Następujące 5 podgatunków zostało zredyskrybowanych i podniesionych do rangi gatunku: 

P. petax Forel, 1895, P. scabrata Forel, 1895 [H1], P. litigiosa Forel, 1892 [H2], P. decollata 

Forel, 1892 [H3] i P. spinosa Forel, 1891 [H5]. Potwierdzono również, że P. voeltzkowii 

Forel, 1894 powinien być uznany za młodszy synonim P. indica Mayr, 1879 [H4]. 

Dodatkowo, w celu zapewnienia stabilności nomenklatury, wyznaczono lektotypy dla szeregu 

gatunków opisanych tylko z serii syntypów. 

Pheidole veteratrix angustinoda Forel, 1892 uznano za młodszy synonim Pheidole 

veteratrix Forel, 1891 [H2]. Według oryginalnego opisu Pheidole veteratrix angustinoda 

odróżniał się od P. veteratrix mniejszym rozmiarem ciała i kształtem postpetiolusa, który miał 

być równie szeroki jak długi. Po przestudiowaniu okazów typowych obu taksonów i 

dodatkowym badaniu nowego materiału (ponad 90 okazów z kilkudziesięciu stanowisk) 

widocznym się stało, że obie różnice, o których wspomina Forel (1892), mieszczą się w 

zakresie zmienności wewnątrzgatunkowej P. veteratrix. Przy braku innych cech 

pozwalających na pewne odróżnienie obu taksonów uznano je za synonimy. 

Podczas rewizji grupy megacephala dokonano szeregu zmian nomenklatorycznych, 

które pozwoliły na ustabilizowanie kilku nazw [H5]. Pierwszą próbą uporządkowania 

taksonomii tej grupy w tym regionie była praca Fischera & Fishera (2013). O ile praca ta 

skupiała się na małych wyspach położonych na południowo-zachodniej części Oceanu 

Indyjskiego i nie dotyczyła ona bezpośrednio Madagaskaru, to jej autorzy uznali P. 

megacephala scabrior Forel, 1891, P. picata Forel, 1891, P. picata gietleni Forel, 1905 i P. 

picata bernhardae Emery, 1915 (wszystkie opisane z Madagaskaru) za młodsze synonimy P. 

megacephala. Dodatkowo opisali oni w oparciu o materiał z Majotta nowy gatunek dla tej 

grupy – P. decepticon Fischer & Fisher, 2013.  

Ogółem z Madagaskaru opisanych zostało pięć taksonów przypisanych do grupy 

megacephala. Forel (1891) opisał trzy podgatunki: P. megacephala spinosa, P. megacephala 
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picata i P. megacephala scabrior. W oryginalnym opisie P. megacephala spinosa został 

oddzielony od innych podgatunków na podstawie żółto-czerwonego ubarwienia ciała, 

dłuższych kolców propodealnych i głowy o raczej wydłużonym kształcie. Takson ten 

zachował status podgatunku P. megacephala do czasów współczesnych. Pheidole 

megacephala picata zdiagnozowany został w oparciu o mniejszy rozmiar i ciemniejsze 

ubarwienie ciała oraz krótkie kolce propodealne. W kolejnych latach takson ten uznany został 

najpierw za podgatunek P. punctulata (Forel 1905), a później za dobry gatunek (Emery 1915). 

Natomiast P. megacephala scabrior odróżniono na podstawie silniejszego urzeźbienia głowy 

i mezosomy. W czasach współczesnych Fischer & Fisher (2013) uznali oba podgatunki za 

młodsze synonimy P. megacephala.  

Dwa pozostałe taksony: ważny nomenklatorycznie P. punctulata gietleni i nieważny 

nomenklatorycznie P. punctulata spinosa bernhardae zostały opisane przez Forela (1905) 

(nazwa drugiego taksonu została uznana za ważną poprzez zaproponowanie w pracy 

Emeryego w 1915 ważnego taksonu trinominalnego P. pictata bernhardae). Pheidole 

punctulata gietleni został wydzielony głównie na podstawie stosunkowo małej i prostokątnej 

głowy, krótkich kolców propodealnych i jasnego ubarwienia ciała. Natomiast forma 

bernhardae została wyodrębniona ze względu na większy rozmiar ciała, kwadratowy kształt 

głowy, długie kolce propodealne i prawie czarne ubarwienie ciała. Oba taksony były uważana 

za podgatunki P. picata aż do czasów współczesnych, kiedy to Fischer & Fishera (2013) 

uznali je za młodsze synonim P. megacephala. 

Podczas pracy nad tą grupą, oprócz materiałów typowych wszystkich taksonów 

opisanych z regionu madagaskarskiego, dysponowałem dostępem do kolekcji CAS, w której 

zdeponowanych jest około 3,5 tysiąca okazów należących do tej grupy, które zebrane zostały 

na Madagaskarze i mniejszych wyspach położonych na południowo-zachodniej części 

Oceanu Indyjskiego. Inwentaryzacja okazów i prób gniazdowych morfotypu pasującego do 

opisu P. spinosa wykazała, że ten takson charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością 

wewnątrzgatunkową. Wstępne wyniki analizy pozwoliły rozpoznać morfotypy pasujące do 

wszystkich pięciu taksonów. Jednakże granice pomiędzy nimi były niewyraźne i dodatkowo 

osobniki odpowiadające różnym taksonom odnajdywane były w pojedynczych próbach 

gniazdowych. Generalnie, próbki zebrane w północnej części Madagaskaru i w lasach 

deszczowych morfologicznie najczęściej przypominały P. gietleni i P. picata. Natomiast 

próbki pobrane z centralnych wyżyn i innych otwartych lub suchych siedlisk wyglądały 

podobnie do P. spinosa sensu lato i P. bernhardae. Dodatkowo, w próbach gniazdowych 

morfotypów P. spinosa/bernhardae znajdowały się pojedyncze okazy o morfologii pasującej 
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do P. scabrior. Jednakże, pomimo wyraźnych różnic w ubarwieniu i rozmiarze ciała, 

wszystkie te formy posiadały głowę o prostokątnym kształcie i zredukowanym urzeźbieniu, 

mocno rozwinięte guzki humeralne i gładką powierzchnię pierwszego tergitu odwłoka. 

Zestaw tych cech był unikalny w grupie megacephala i wyraźnie odróżnia te morfotypy od P. 

megacephala i P. megatron. W związku z tym podjęto decyzję o podniesieniu P. spinosa do 

rangi gatunku i uznaniu wszystkich pozostałych taksonów opisanych z Madagaskaru za jego 

młodsze synonimy. Uznano pierwszeństwo nazwy P. spinosa nad P. picata i P. scabrior, 

ponieważ nazwa ta została wymieniona jako pierwsza przez Forela (1891) i reprezentowała 

morfotyp najczęściej występujący ma wyspie. 

W pracy poświęconej grupie megacephala [H5] wykazano również, że niedawno 

opisany P. decepticon powinien być uznany za młodszy synonim P. spinosa. Badania nad 

typami P. decepticon wykazały, że nie ma stabilnej cechy morfologicznej pozwalającej na 

oddzielenie tego gatunku od P. spinosa. Dodatkowo wniosek ten poparty został wynikami 

uzyskanymi z analizy barkodów COI 204 okazów należących do grupy megacephala.  

 

3. Rewizje. 

Uporządkowanie pozycji taksonomicznej gatunków już opisanych z Madagaskaru 

pozwoliło na użycie ich jako punktów referencyjnych podczas definiowania grup 

gatunkowych i opisów nowych gatunków. Okazy madagaskarskie porównywane również 

były z Pheidole zebranymi z Afrotropiku i Orientu. Gatunki definiowane były w oparciu o 

morfologię robotnic major i minor. Oprócz cech użytych w definiowaniu grup gatunkowych 

dodatkowymi cechami diagnostycznymi były (robotnice major – s, robotnice minor – w): typ 

oszczecenia boków głowy (s), oszczecenie odwłoka (w, s) i kształt postpetiolusa w pozycji 

dorsalnej (w). Dodatkowo dla każdego gatunku dokonanych zostało 10 pomiarów, na 

podstawie których obliczono 6 indeksów. Pomiarom poddanych było maksymalnie 10 

robotnic minor i 10 robotnic minor u każdego gatunku.  

W pierwszej pracy [H1] poddanych rewizji zostało 11 grup gatunkowych, których 

zasięg występowania ograniczony był najczęściej do Madagaskaru, i opisanych zostało 46 

gatunków nowych dla nauki. Praca ta objęła następujące grupy gatunkowe (liczba wszystkich 

gatunków/liczba gatunków nowych dla nauki): diakritos (1/1) – grupa o unikalnej morfologii 

wgłębienia okołoczułkowego i krawędzi czołowych; lutea (6/6) – grupa charakteryzująca się 

owalnym i wydłużonym kształtem głowy u robotnic major, podzielona na dwa kompleksy: 

lutea i navoatrensis; longispinosa (5/3) – grupa o dużym rozmiarze ciała i ekstremalnie 

długich kolcach propodealnych podzielona na dwa kompleksy: longispinosa i scabrata; 
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ensifera (5/4) – grupa gatunków o dużym rozmiarze ciała i długich kolcach propodealnych 

oraz wydłużonej i prawie prostokątnej głowie u robotnic major; ferruginea (5/5) – grupa 

średniej wielkości gatunków z długimi kolcami propodealnymi i najczęściej wyraźnymi 

jamkami czułkowymi u robotnic major, podzielona na dwa kompleksy: ferruginea i 

longipilosa; annemariae (2/1) – grupa gatunków posiadających guzki lub kolce na tylnej 

krawędzi mezonotum; makaensis (5/5) – grupa wyróżniająca się poprzecznym prążkowaniem 

na apikalnej części głowy u robotnic major; curvistriata (4/4) – grupa dużych gatunków o 

prostokątnym kształcie głowy i kopulastej promezosomie u robotnic major oraz wyraźnym 

sieciowym i często ułożonym wertykalnie urzeźbieniu głowy robotnic minor; nemoralis (4/3) 

– grupa małych gatunków o prostokątnym kształcie głowy i sieciowatej rzeźbie głowy u 

robotnic major, podzielona na dwa kompleksy: nemoralis i bemarivoensis; petax (9/8) – 

średniej wielkości gatunki o prostokątnej i mocno urzeźbionej głowie u robotnic major oraz 

płaskiej i długiej promezosomie u robotnic minor, podzielona na pięć kompleksów: petax, 

brevipilosa, mavesatra, ankerana i boribora; masoala (7/7) – grupa małych gatunków o 

prostokątnej w pozycji frontalnej i mocno wypłaszczonej w pozycji bocznej głowie u robotnic 

major i robotnicami minor z długim i płaskim promezonotum i częściowo zredukowanym 

urzeźbieniem powierzchni bocznych mezosomy, podzielona na trzy kompleksy: masoala, 

lamperos i zavamanitra. 

Druga publikacja [H2] przedstawiała wyniki rewizji taksonomicznej grupy sikorae. 

Grupa ta jest najliczniejsza i w jej skład wchodzą 44 gatunki, z których 41 zostało opisanych 

jako nowe dla nauki. Główną cechą wyróżniającą gatunki z tej grupy są robotnice major o 

owalnym lub sercowatym kształcie głowy, która dodatkowo pozbawiona jest wgłębienia w 

jej dorsalnej części. Większość robotnic major posiada również bardzo mocno rozwinięte 

urzeźbienie głowy z dominującym nieregularnym siateczkowaniem. Natomiast większość 

robotnic minor z grupy sikorae ma zredukowane urzeźbienie mezosomy oraz niskie i 

łukowato wygięte promezonotum. 

W trzeciej pracy [H3] zaprezentowane zostały wyniki rewizji grupy bessonii – drugiej 

pod względem liczebności grupy gatunkowej Madagaskaru. W jej skład wchodzi 18 

gatunków, z których 13 opisanych zostało jako nowe dla nauki. Gatunki tej grupy wyróżniają 

się wyjątkową morfologią robotnic minor, które mają wydłużoną głowę bardzo często z 

przewężeniem szyjnym zakończonym wyraźnym kołnierzykiem. Natomiast robotnice major 

mają prostokątną głowę, wyraźny guzowaty wyrostek mezotonalny i szagrynowy odwłok.  

Kolejne dwie prace [H4, H5] były rewizjami grup gatunkowych, w skład których 

wchodzą gatunki inwazyjne oraz rodzime. Rewizja grupy fervens [H4] określiła realny zakres 
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występowania P. indica – inwazyjnego gatunku o kosmopolitycznym zasięgu występowania, 

który na Madagaskarze znany jest jedynie z obszarów miejskich i antropogenicznych. 

Dodatkowo w pracy tej opisanych zostało 5 endemicznych gatunków nowych dla nauki.  

Natomiast rewizja grupy megacephala [H5] pozwoliła na zweryfikowanie realnego 

zasięgu występowania P. megacephala oraz dwóch pozostałych rodzimych gatunków. 

Krótkie i mało szczegółowe oryginalne opisy tych taksonów oraz ich skomplikowana historia 

taksonomiczna sprawiły, że grupa ta uważana była za jedną z najtrudniejszych pod względem 

taksonomicznym. Wyniki opublikowanej pracy [H5] wskazały na nowe cechy diagnostyczne, 

które pozwalają na pewne odróżnienie gatunków rodzimych od inwazyjnych, tj. kształt głowy, 

wielkość guzków humeralnych oraz urzeźbienie pierwszego tergitu odwłoka u robotnic major. 

Udokumentowana została także wysoka zmienność wewnątrzgatunkowa P. spinosa, która 

zaowocowała opisami różnych jego morfotypów jako odrębnych taksonów. Na podstawie 

zebranego materiału określono również, że P. spinosa jest jedynym madagaskarskim 

członkiem grupy, który ma tendencję do wytwarzania robotnic supermajor (trimorficzna kasta 

robotnic jest udokumentowana u większości afrotropikalnych gatunków grupy megacephala). 

W pracy wykazano również, że P. megacephala i P. megatron tworzą podgrupę gatunków 

odrębną od P. spinosa i afrotropikalnych taksonów zaliczanych do tej grupy. Morfologicznie 

P. megacephala i P. megatron są wyraźniej mniejsze od pozostałych członków grupy, mają 

słabo rozwinięte guzki humeralne i są jednymi z nielicznych gatunków, które nie wytwarzają 

kasty robotnic supermajor.  

 

4. Biogeografia. 

W efekcie rewizji [H1-H5] liczba gatunków Pheidole znanych z Madagaskaru wzrosła 

z 21 do 1251 z których aż 122 (97,6%) są endemiczne dla tej wyspy. Uzyskane wyniki 

potwierdzają wyjątkową różnorodność fauny Madagaskaru i są zgodne z szacunkami Fishera 

& Peetersa (2019), którzy stwierdzili, że stopień endemizmu madagaskarskich mrówek sięga 

98%. Warto nadmienić, że uzyskane wyniki nie są pełne, ponieważ wciąż czeka na opisanie 

około 20 gatunków należących do jedynej nie zrewidowanej do tej pory grupy lucida. Grupa 

ta skupia pasożytnicze gatunki Pheidole i w związku z tym, że jest przedmiotem pracy innego 

zespołu naukowego, nie mogła zostać objęta prowadzonymi badaniami. Spośród 3 gatunków 

znanych również spoza terytorium Madagaskaru dwa są kosmopolitycznymi gatunkami 

 
1 W pracy H5 mylnie napisano, że liczba wzrosła do 135. W rzeczywistości liczba ta odnosi się do całego Regionu Malagaskiego, a nie 

Madagaskaru.  
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inwazyjnymi (P. megacephala i P. indica). Natomiast trzeci gatunek – P. megatron jest 

również znany z Komorów i jest prawdopodobnie malgaskim endemitem [H5]. 

Spośród 16 grup gatunkowych znanych z Madagaskaru aż 9 (wliczając grupę lucida) 

jest endemicznych dla tej wyspy [H1]. Cztery grupy gatunkowe charakteryzują się zasięgiem 

obejmującym również mniejsze wyspy krainy malagaskiej: P. ragnax Fischer & Fisher 

opisany z Majotty należy do grupy bessonii; P. jonas Forel zasiedlający wyspy Komorów jest 

morfologicznie podobny do gatunków kompleksu bemarivoensis z grupy nemoralis; P. vulcan 

Fischer & Fisher, znany tylko ze zboczy dwóch wulkanów Karthali i La Grille z Grande 

Comoro, należy do grupy petax i najprawdopodobniej jest blisko spokrewniony z gatunkami 

zgrupowanymi w obrębie kompleksu ankerana; ze względu na brak informacji o morfologii 

robotnic major przypisanie P. loki Fischer & Fisher do grupy gatunkowej jest mocno 

utrudnione, jednak na podstawie morfologii robotnic minor wydaje się najbardziej 

prawdopodobne, że jest on członkiem grupy makaensis. 

Dwie grupy gatunkowe znane są również z sąsiadujących z Madagaskarem krain 

zoogeograficznych. Robotnice minor i major z grupy bessonii przypominają morfologicznie 

gatunki z kompleksu comata–singaporensis, co może sugerować orientalne lub australijskie 

pochodzenie tej grupy [H3]. Natomiast grupa fervens, przed rozpoczęciem moich badań, 

uważana była za rodzimą dla Orientu. Przeprowadzona inwentaryzacja zbiorów potwierdziła, 

że na Madagaskarze występuje również pięć endemicznych gatunków zaliczanych do grupy 

fervens, co powiększyło zasięg występowania tej grupy o krainę madagaskarską [H4].  

Wyniki opublikowane w rewizji grupy megacephala również pomogły zweryfikować 

i uzupełnić wiedzę o biogeografii tej grupy. Dane literaturowe wskazują, że grupa gatunkowa 

megacephala składa się kilkunastu gatunków i podgatunków, które mają zasięg ograniczony 

do Afrotropiku (około 12 gatunków i podgatunków) i Krainy Madagaskarskiej (trzy gatunki). 

Wyjątkiem jest P. megacephala, który jest jednym z najszerzej rozpowszechnionych i 

najbardziej destrukcyjnych gatunków inwazyjnych na świecie. Relacja filogenetyczna między 

taksonami z Afrotopiku i Krainy Madagaskarskiej jest słabo poznana, ale na podstawie ich 

morfologii gatunki te tworzą dwa odrębne kompleksy [H5]. Na podstawie zebranego 

materiału stwierdzono, że P. spinosa jest jedynym madagaskarskim członkiem grupy, który 

ma tendencję do wytwarzania robotnic supermajor. Gatunek ten wydaje się również być 

morfologicznie bliższy niektórym gatunkom afrotropikalnym niż współwystępującym z nim 

na Madagaskarze P. megacephala i P. megatron. Dane te mogą sugerować, że P. spinosa jest 

bliżej spokrewniony z afrotropikalnymi gatunkami. Natomiast P. megatron i P. megacephala 
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tworzą w całej grupie unikalny kompleks, który posiada cechy morfologiczne nieznane u 

pozostałych gatunków z tej grupy.  

 

Podsumowanie najważniejszych osiągnięć 

 W ramach przedstawianego do oceny osiągnięcia naukowego przeprowadzono 

badania, które znacząco zaktualizowały wiedzę o Pheidole Madagaskaru. Do najważniejszych 

osiągnięć zaliczam: 

1) Zaproponowanie pierwszego w historii podziału Pheidole Madagaskaru na grupy 

gatunkowe i wskazanie cech diagnostycznych przydatnych w klasyfikacji gatunków 

tego rodzaju. Przygotowanie szczegółowych opisów wspartych wysokiej jakości 

dokumentacją fotograficzną umożliwiających wykorzystanie danych o 

madagaskarskich Pheidole w studiach dotyczących tego rodzaju w skali świata.  

2) Według stanu wiedzy z 2019 r., Madagaskar zasiedlało 15 gatunków i 6 podgatunków 

Pheidole, z których 18 uznawanych było ze endemiczne. W trakcie badań opisano 105 

nowych gatunków i dokonano redeskrypcji kolejnych 15. Pięć podgatunków 

podniesiono do rangi gatunku. Wyznaczono również lektotypy dla 

zredyskrybowanych gatunków, które opisane zostały z serii okazów. Przygotowano 

klucze do oznaczania wszystkich zrewidowanych grup gatunkowych i gatunków, 

które wsparte są bogatą dokumentacją fotograficzną.  

3) Zaproponowano nową definicję grupy megacephala i wskazałem nowe cechy 

diagnostyczne umożliwiające pewne odróżnienie gatunków endemicznych od 

inwazyjnych. Zaproponowano również szereg zmian nomenklatorycznych dla nazw 

związanych z tą grupą. Wskazano, że madagaskarskie gatunki z tej grupy dzielą się na 

dwa morfologicznie oddzielne kompleksy. Kompleks megacephala-megatron wydaje 

się posiadać unikalny zestaw cech nieznany wśród innych gatunków tej grupy. 

Natomiast morfologia P. spinosa jest bliższa gatunkom afrotropikalnym. Ponadto 

wykazano, że P. spinosa jest jedynym madagaskarskim członkiem grupy, który ma 

tendencję do wytwarzania robotnic supermajor.  

4) W efekcie badań współcześnie znanych jest z omawianego obszaru 125 gatunków 

Pheidole, z których 122 (98%) uznawanych jest za gatunki endemiczne. Wykazano, 

że spośród 16 grup gatunkowych znanych z Madagaskaru aż 9 jest endemicznych dla 

tej wyspy. Spośród siedmiu pozostałych grup aż cztery znane są z pozostałych wysp 

krainy madagaskarskiej (bessonii, petax, nemoralis i makaensis). Jedna grupa 

gatunkowa znana jest również z Orientu (bessonii), jedna z Orientu i Krainy 
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Australijskiej (fervens), a jedna posiada także gatunki występujące w Afrotropikach 

(megacephala).  
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5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową realizowaną w 

więcej niż jednej uczelni lub instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej 

 

 Pracę nad rewizją i biogeografią madagaskarskich Pheidole prowadzono w ścisłej 

współpracy z dr. Brianem L. Fisherem z California Academy of Sciences w San Francisco. 

Badania tego rodzaju z Madagaskaru rozpoczęto podczas dwuletniego stażu podoktorskiego 

w CAS i są one kontynuowane do tej pory. Podczas pobytu w San Francisco rozpoczęto też 

współpracę z dr Bonnie Blaimer w projekcie poświęconym filogenezie i filogeografii 

madagaskarskich Phediole oraz grupy megacephala z Regionu Afrotropikalnego. Dane 

molekularne do tego projektu uzyskano podczas 5-miesięcznego stażu w Museum für 

Naturkunde w Berlinie. Badania materiałów typowym gatunków Pheidole już opisanych z 

Madagaskaru wykonano w trakcie wizyty w Muséum d'histoire naturelle w Genewie.  

  Ponadto na zaproszenie prof. Tanji Schwander (University of Lausanne), 

przeprowadzono dwa warsztaty myrmekologiczne poświęcone bioróżnorodności 

szwajcarskich mrówek.  
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 Wspólnie z zespołem koordynowanym przez Matti'ego Manchetti z Institute of 

Evolutionary Biology w Barcelonie pracujemy nad projektem „The genetic map of European 

ants”, który dotyczy biogeografii i filogeografii Europejskich mrówek. Podobne badania 

prowadzone są przez Runxiego Wanga i Benoita Guénarda z The University of Hong Kong 

w Chinach, z którymi nawiązano współpracę w ramach projektu „European Ant Distribution 

Database & Diversity" poświeconemu rewizji biogeograficznego podziału Europy w oparciu 

o rozmieszczenie i bioróżnorodność mrówek. 

  Podczas badań nad śródziemnomorskimi mrówkami nawiązałem współpracę z 

czołowymi ośrodkami myrmekologicznymi w Europie. Badania, których wyniki zostały już 

opublikowane prowadzono między innymi z Sándorem Csőszem z MTA-ELTE-MTM 

Ecology Research Group (Węgry), Alexandrem Radchenką z Institute of Zoology, 

Ukrainian Academy of Science (Ukraina), Albeną Lapeva-Gjonovą z Sofia University 

(Bułgaria), Kadri Kiranem i Celalem Karamanem z Trakya University (Turcja), Gregorem 

Bračko z University of Ljubljana (Słowenia) i Christosem Georgiadisem z National and 

Kapodistrian University of Athens (Grecja). 

 Na potrzeby badań myrmekologicznych nad greckimi mrówkami odbyto również 5-

miesięczny staż naukowy w Museum of Natural History Museum of Crete pod opieką dr. 

Apostolosa Trichasa. Prowadząc studia nad typami europejskich i palearktycznych 

taksonów mrówek odwiedzono siedem instytucji, w których zdeponowane są materiały 

kluczowe do prowadzenia analiz taksonomicznych i nomenklatorycznych. Odwiedzono 

Senckenberg Museum für Naturkunde (Goerlitz, Niemcy), Schmalhausen Institute of 

Zoology (Kiev, Ukraina), University of Bologna (Bologna, Włochy), Muséum National 

d'Histoire Naturelle (Paryż, Francja), Natural History Museum (Londyn, Wielka Brytania) i 

Hungarian Natural History Museum (Budapeszt, Węgry).  

 Ścisłą współpracę utrzymuję także z jednostkami na terenie Polski, a do 

najważniejszych ośrodków, z którymi współpracuję, zaliczam: 

- Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców WNB UWr (dr Krzysztof 

Kolenda) - badania nad wpływem antropopresji na bioróżnorodność entomofauny 

terenów zielonych Wrocławia; 

- Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców WNB UWr (dr hab. prof. UWr 

Marcin Kadej, dr hab. Adrian Smolis) - badania nad wpływem antropopresji na 

bioróżnorodność entomofauny terenów zielonych Wrocławia; 
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- Centrum Analiz Statystycznych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu (dr hab. Krzysztof Kujawa) - wykorzystywanie mrówek, jako organizmów 

modelowych w badaniach ekologicznych. 

 

6. Szczegółowe omówienie osiągnięć naukowo-badawczych poza osiągnięciem 

habilitacyjnym 

 

A. Taksonomia i biogeografia mrówek Obszaru Śródziemnomorskiego 

Pracę badawczą w tym zakresie rozpocząłem jeszcze jako student pod opieką prof. 

Lecha Borowca. Po zakończeniu studiów wciąż kontynuuję współpracę z Profesorem i 

wspólnie aktywnie angażujemy się wraz z innymi europejskimi myrmekologami w studia 

śródziemnomorskiej myrmekofauny. Ze względu na wysoką bioróżnorodność tego obszaru i 

skomplikowaną historię taksonomiczną gatunków tam występujących, tylko nieliczne z 

projektów obejmowały swoim zasięgiem cały teren tego obszaru. Do takich prac zaliczyć 

można pierwszą w historii rewizję endemicznego dla Obszaru Śródziemnomorskiego rodzaju 

Oxyopomyrmex [Zał. 3A: 1] oraz rewizję grupy Aphaenogaster splendida [Zał. 3A: 29].  

Część prowadzonych badań dotyczyła taksonomii i biogeografii gatunków należących 

do wyjątkowo trudnych taksonomicznie rodzajów Tetramorium i Temnothorax. W pracach 

poświęconych Tetramorium poddano rewizji gatunki należące do grupy semilaeve [Zał. 3A: 

6, 9, 11]. Grupa ta, ze względu na brak nowoczesnych rewizji i zagubienie okazów typowych 

niektórych taksonów, uznawana była za jedną z najtrudniejszych taksonomicznie. Podczas 

wizyty w Muséum National d'Histoire Naturelle (Paryż, Francja) udało się odszukać 

uznawane za zagubione okazy typowe Tetramorium semilaeve. Odnalezienie tych okazów 

pozwoliło na dokonanie redeskrypcji tego gatunku i wyznaczenie lektotypu [Zał. 3A: 6]. 

Dzięki temu ustabilizowana została nomenklatura w badanej grupie i możliwe było określenie 

prawdziwego zasięgu występowania gatunku T. semilaeve. W późniejszych pracach 

przeprowadzono redeskrypcje kolejnych taksonów z tej grupy [Zał. 3A: 9, 11] oraz opisano 

kilka nowych gatunków [Zał. 3A: 11].  

W badaniach nad taksonomią i biogeografią Temnothorax skupiono się wyłącznie na 

rewizjach grup gatunkowych występujących we wschodniej części Obszaru 

Śródziemnomorskiego. Prace te obejmują redeskrypcje oraz liczne opisy nowych taksonów 

[Zał. 3A: 8, 13, 15, 21, 30], w tym jednego pasożyta społecznego [Zał. 3A: 8]. Ze względu na 

słaby stan poznania bioróżnorodności Temnothorax Grecji, w jednej z prac zaproponowano 

podział na grupy gatunkowe z terenu Grecji, wsparty wstępną charakterystyką 
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poszczególnych grup i krótkimi opisami ich biologii [Zał. 3A: 21]. Podział ten może być 

również zastosowany dla Temnothorax całej wschodniej części Obszaru 

Śródziemnomorskiego.  

W innych pracach skupiono się na studiach nad rodzajami wykazującymi duży stopień 

endemizmu we wschodniej części Obszaru Śródziemnomorskiego. Rewizja grupy 

Crematogaster cypria [Zał. 3A: 5] pozwoliła zrewidować rzeczywisty zasięg występowania 

tej grupy i uwidoczniła jej niedoszacowaną bioróżnorodność. W pracy tej zaproponowano 

również klucz i krótką charakterystykę pozostałych grup gatunkowych rodzaju 

Crematogaster znanych z tego regionu. W pracach dotyczących Aphaenogaster dokonano 

rewizji endemicznych gatunków z grupy cecconii [Zał. 3A: 4, 10] oraz zaproponowano nowe 

definicje niektórych grup gatunkowych [Zał. 3A: 4, 12, 20]. Praca nad kreteńskimi gatunkami 

z rodzaju Lasius [Zał. 3A: 14] była pierwszym podsumowaniem wiedzy o bioróżnorodności 

i taksonomii tego rodzaju na Krecie i wykazała obecność endemicznego gatunku na tej 

wyspie. Natomiast studia nad rodzajem Plagiolepis [Zał. 3A: 16] pozwoliły uporządkować 

chaos nomenklatoryczny panujący w tym rodzaju i wskazały obszary wymagające dalszej 

pracy. Opublikowano też wstępne wyniki studiów nad niektórymi greckimi gatunkami z 

rodzaju Messor [Zał. 3A: 17]. W pracy tej odniesiono się do wszystkich historycznych danych 

dotyczących tego rodzaju, zrewidowano rzeczywisty zasięg występowania gatunków z grupy 

structor, dokonano redeskrypcji dwóch gatunków endemicznych dla greckich wysp i opisano 

kolejny kreteński endemit. Prace nad Camponotus [Zał. 3A: 22, 24] są pierwszymi 

współczesnymi próbami zdefiniowania dwóch grup gatunkowych: kiesenwetteri i samius. 

Prace zawierają w sobie opisy biologii poszczególnych gatunków, ich zrewidowane zasięgi 

występowania i propozycje zmian nomenklatorycznych. Podobnym analizom poddane 

zostały gatunki należące do dwóch kompleksów gatunkowych w rodzaju Cataglyphis. Jedna 

z prac objęła opisy nowych gatunków z kompleksu altisquamis [Zał. 3A: 27] oraz 

podsumowano wiedzę o bioróżnorodności Cataglyphis Iranu. Druga z prac natomiast jest 

wstępem do rewizji kompleksu livida, który swoim zasięgiem obejmuje pustynie i półpustynie 

rozciągające się od Maroko do Azji Mniejszej [Zał. 3A: 28].  

Podsumowując, w pracach taksonomicznych poświęconych mrówkom Podobszaru 

Śródziemnomorskiego opisano 40 gatunków nowych dla nauki i zredeskrybowano ponad 30 

taksonów. Uzyskane wyniki pozwoliły na oszacowanie rzeczywistego stopnia 

bioróżnorodności mrówek wschodniej części tego obszaru i oszacowanie wyjątkowo 

wysokiego stopnia endemizmu niektórych wysp rejonu Egejskiego oraz Krety. Ponad połowa 
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z opisanych gatunków uznawana jest aktualnie za endemity wyspiarskie lub związane z 

masywami górskimi Bałkanów i Turcji.  

 

B. Faunistyka mrówek 

Początki mojej aktywności naukowej są ściśle związane z badaniami faunistycznymi 

polskiej myrmekofauny. Już jako student prowadziłem i uczestniczyłem w projektach 

związanych z badaniami bioróżnorodności mrówek terenów objętych ochroną prawną [Zał. 

3A: 36, 37, 40, 42, 49, 59] i w pracy magisterskiej [Zał. 3A: 42] wykazałem pierwsze 

stanowisko Lasius carniolicus z Polski [Zał. 3A: 32]. W późniejszych latach, dzięki min. 

współpracy z osobami niezajmującymi się entomologią zawodowo, udało się uzupełnić 

wiedzę o rozmieszczeniu kilku rzadkich gatunków na terenie Polski i potwierdzić obecność 

Temnothorax albipennis w Polsce [Zał. 3A: 35]. Badania prowadzone na terenie kraju 

pozwoliły również wzbogacić wiedzę o rozmieszczeniu gatunków introdukowanych i 

wykazać pierwsze stanowiska kilku gatunków inwazyjnych [Zał. 3A: 40, 48, 54, 65].  

Badania faunistyczne są podstawą rzetelnych analiz biogeograficznych, ponieważ 

pozwalają na określenie prawdziwego zasięgu rozmieszczenia badanych gatunków i 

pomagają określić, które obszary charakteryzują się wysoką bioróżnorodnością lub wymagają 

zintensyfikowanych badań. Z tego też powodu badania faunistyczne objęły w kolejnych latach 

również Obszar Śródziemnomorski. Poza nielicznymi doniesieniami z Półwyspu Iberyjskiego 

[Zał. 3A: 39, 43], Macedonii [Zał. 3A: 44], Malty [Zał. 3A: 56] i Jordanii [Zał. 3A: 60] 

większość opublikowanych prac dotyczy fauny Grecji. Podobnie, jak w badaniach 

taksonomiczno-biogeograficznych mrówek Obszaru Śródziemnomorskiego, tutaj również 

wszystkie prace pisane były w ścisłej współpracy z prof. Lechem Borowcem. Pierwsze 

publikacje były próbami podsumowania całej dotychczasowej wiedzy o bioróżnorodności 

mrówek Grecji [Zał. 3A: 33, 34]. Obie prace posłużyły później jako punkt odniesienia w 

analizach bioróżnorodności poszczególnych greckich wysp [Zał. 3A: 38, 51, 52, 53, 61, 63, 

64] i regionów zlokalizowanych w kontynentalnej części tego kraju [Zał. 3A: 41, 45, 46, 47, 

50, 62]. W wyniku tych prac udało się zweryfikować rzeczywisty stopień bioróżnorodności i 

endemizmu Grecji, wykazać kilkanaście gatunków nowych dla fauny tego kraju i zrewidować 

historyczne dane dla kilku taksonów [Zał. 3A: 55, 57].  

Regionem, który doczekał się najbardziej szczegółowego faunistycznego opracowania 

jest Kreta [Zał. 3A: 2]. Myrmekofauna tej wyspy była przedmiotem mojej pracy doktorskiej 

i dzięki kilkumiesięcznemu stażowi, który odbyłem w Natural History Museum of Crete, 

miałem możliwość zebrania materiału do swoich badań z całego jej obszaru. Wyniki tej pracy 
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zostały częściowo opublikowane w monografii, która zawiera informacje o rozmieszczeniu i 

biologii wszystkich gatunków mrówek stwierdzonych na obszarze Krety oraz wsparte bogatą 

dokumentacją fotograficzną klucze do ich oznaczania. Aktualnie, wspólnie z prof. Borowcem, 

przygotowujemy podobne opracowanie dla całej Grecji.   

 

C. Mrówki, jako organizmy modelowe w badaniach ekologicznych 

Jestem członkiem zespołu naukowego kierowanego przez dr. Krzysztofa Kolendę, który 

bada wpływ śmieci pozostawionych na terenach zalesionych na bioróżnorodność. Wyniki 

prowadzonych badań pozwoliły wykazać, że mrówki wykazują się wyjątkową plastycznością, 

która umożliwia im wykorzystywanie pozostawionych w lasach pojemników jako 

alternatywne miejsca gniazdowania [Zał. 3A: 25]. Jednakże całościowe analizy uzyskanych 

wyników uwidoczniły, że w przytłaczającej większości pozostawione śmieci stanowią 

śmiertelne pułapki dla bezkręgowców. W przypadku mrówek dużym problemem wydaje się 

wydalanie przez uwięzione osobniki feromonów alarmujących i rekrutujących inne robotnice 

z kolonii. W efekcie tego, w pojemnikach odnajdywano setki martwych okazów tych owadów 

[Zał. 3A: 31].  

Wspólnie z dr. hab. Krzysztofem Kujawą wykorzystałem mrówki jako organizmy 

modelowe w próbie wykazania, które techniki zbierania materiału dają najbardziej 

szczegółowy i rzetelny obraz bioróżnorodności bezkręgowców w siedliskach 

charakterystycznych dla Obszaru Śródziemnomorskiego [Zał. 3A: 26].  

 

7. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujących 

naukę 

Od momentu zatrudnienia w Zakładzie Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej 

UWr prowadzę następujące kursy:  

• Biogeografia – wykłady dla studentów Biologii; 

• Ewolucjonizm – konwersatoria dla studentów Biologii Człowieka, Mikrobiologii i 

Biologii;  

• Podstawy systematyki Eukaryota – wykład i ćwiczenia dla studentów Mikrobiologii.  

Obecnie jestem opiekunem trzech prac licencjackich oraz jednej magisterskiej. Przed 

zatrudnieniem na UWr byłem opiekunem pomocniczym jednej pracy magisterskiej, której 

wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym [Zał. 3A: 63].  

 



22 
 

Na zaproszenie zespołu z University of Lausanne, w 2019 roku prowadziłem dwa razy 

warsztaty myrmekologiczne poświęcone bioróżnorodności szwajcarskiej myrmekofauny.  

W ramach popularyzacji nauki udzieliłem dla Gazety Wrocławskiej i lokalnej telewizji 

kilku wywiadów promujących badania taksonomiczne i myrmekologiczne. Wziąłem też 

udział w interdyscyplinarnym projekcie artystycznym „Życie ludzi”, w którym wspólnie z 

Maciejem Cholewą rozmawialiśmy o eusocjalności mrówek. Wywiad został opublikowany 

pod tytułem „Mrówki w czekoladzie”.   

Sprawuję opiekę naukową nad Studenckim Kołem Naukowym Entomologów. Od 

marca 2021 pełnię funkcję kierownika Pracowni Myrmekologicznej, a od listopada 2021 

Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji i Kontaktów z Mediami. Jestem redaktorem działowym 

w ZooKeys i Biodiversity Data Journal - oba czasopisma ujęte są w bazie Journal Citation 

Reports (JCR). Dodatkowo, na zaproszenie Briana L. Fishera, jestem administratorem strony 

AntCat.org, która jest największą światową bazą danych o taksonomii i systematyce mrówek.  

 

 

 

    ……………..……..………………. 

       (podpis wnioskodawcy) 
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