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Imię i nazwisko: Małgorzata Proćków

l. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe

1995 r. - dyplom magistra biologii. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk

Przyrodniczych, kierunek biologia, specjalność: biologia ogólna; praca

magisterska pt. "Zmienność Trichia hispida w Polsce"; promotor: dr hab. Beata

M. Pokryszko

2001 r. - stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność:

malakologia, zoologia. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych;

rozprawa doktorska pt. "Rewizja systematyczna rodzaju Trichia Hartmann

(Gastropoda: Pulmonata: Helicidae)"; promotor: dr hab. Beata M. Pokryszko

prof. UWr

2. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych

1995-2001 - studia doktoranckie na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu

Wrocławskiego

w okresie 2001-2008 nauczyciel w Gimnazjum nr 36 i 39 we Wrocławiu

od 1. 10.2008 r. do dziś - adiunkt w Muzeum Przyrodniczym, Wydział Nauk

Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

3. Omówienie osiągnięć, wynikajścych z art. 219 ust. l pkt. 2 Ustawy

a) Tytuł osiągnięcia naukowego

Plastyczność fenotypowa i zróżnicowanie genetyczne problematycznych taksonów

ślimaków lądowych z rodzaju Trochulus (Gastropoda: Hygromiidae)

Osiągnięcie naukowe stanowi jednotematyczny cykl 6 publikacji z lat 2013-2020, na

podstawie badań prowadzonych w latach 2009-2020. We wszystkich artykułach jestem

pierwszym autorem i jednocześnie autorem korespondencyjnym.
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Sumaryczny IF artykułów naukowych: 17, 031

Suma punków MNiSW2oi6: 215

Suma punków MNiSW2oi9: 680

b) Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe

[H. l] Proćków M., Mackiewicz P., Pieńkowska J. R. 2013. Genetic and
morphological studies of species status for poorly known endemic Trochulus
phorochaetius (Bourguignat, 1864) (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae), and its
comparison with closely related taxa. Zoological Joumal of the Linnean Society
169:124-143.

IF2oi3: 2, 658 MNiSW2oi6: 40 pkt. MNiSW2oi9: 140 pkt.

[H.2] Proćków M., Kuźnik-Kowalska E., Mackiewicz P. 2017a. Phenotypic
plasticity can explain evolution of sympatric polymorphism in the hairy snail
Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758). Current Zoology 63(4): 389-402.
IF2oi7: 2, 393 MNiSW2oie: 35 pkt. MNiSW2oi9: 100 pkt.

[H. 3] Proćków M., Kuźnik-Kowalska E., Mackiewicz P. 2017b. The influence of
climate on shell yariation in Trochulus striolatus (C. Pfeiffer, 1828) (Gastropoda:
Hygromiidae) and its implications for subspecies taxonomy. Annales Zoologici 67(2):
199-220.

IP2oi7: 1, 022 MNiSW2oi6: 25 pkt. MNiSW2oi9: 40 pkt.

[H.4] Proćków M., Strzała T., Kuźnik-Kowalska E., Proćków J., Mackiewicz P.
2017c. Ongoing Speciation and Gene Flow between Taxonomically Challenging
Trochulus Species Complex (Gasfa-opoda: Hygromiidae). PLOS ONE 12(1):
eO170460.

IF2oi7: 2,766 MNiSW2oi6: 40 pkt. MNiSW2oi9: 100 pkt.

[H. 5] Proćków M., Proćków J., Błażej P., Mackiewicz P. 2018. The influence of
habitat preferences on shell morphology m ecophenotypes of Trochulus hispidus
complex. Science ofthe Total Enyironment 630:1036-1043.

IFzoig: 5, 589 MNiSW2oi6: 40 pkt. MNiSW2oi9: 200 pkt.

[H. 6] Proćków M., Kuźnik-Kowalska E., Pieńkowska J. R., Żeromska A.,
Mackiewicz P. (published online 25 October 2020). Speciation in sympatric species of
land snails from the genus Trochulus (Gastropoda, Hygromiidae). Zoologica Scripta
DOI: lO. llll/zsc. 12458

IF2oi9: 2,603 MNiSW2oi6: 35 pkt. MNiSW2oi9: lOOpkt.
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c) Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. l pkt. 2 Ustawy

Wprowadzenie

Specjacja wyjaśnia pochodzenie ogromnej różnorodności gatunkowej i jest kluczowym

zagadnieniem biologii ewolucyjnej. To proces różnicowania się pul genowych prowadzący do

izolacji rozrodczej populacji umożliwiającej im niezależną ewolucję i stania się gatunkami.

Właściwe zrozumienie tych mechanizmów ewolucyjnych wymaga zbadania jego

genetycznych uwarunkowań w powiązaniu ze zmianami fenotypowymi i wpływem

środowiska. Aby mogły powstać nowe, izolowane rozrodcza gatunki, konieczna jest duża

zmienność genetyczna i fenotypowa w obrębie ewoluującego gahmku.

Badanie mechanizmów specjacji jest jednak dużym wyzwaniem z powodu braku

precyzyjnej definicji gatunku, a często niemożności bezpośredniego badania specjacji w

warunkach naturalnych. Dlatego badania molekularne stają się standardem w testowaniu

pozycji taksonomicznej potencjahiych gatunków, która dotychczas była najczęściej określana

wyłącznie w oparciu o cechy morfologiczne. Uważa się, że metody molekularne umożliwiają

bardziej obiektywną i dokładną analizę genetyczną różnic na poziomie populacyjnym i

wyższym oraz dostarczają istotnych danych do badania procesu specjacji (Coyne & Orr

2004). Dodatkowo, coraz łatwiejsze pozyskiwanie sekwencji DNA pobudziło wykorzystanie

danych genetycznych do testowania hipotez taksonomicznych u wielu gatunków (np. Miller

et al. 2016). Powstały nawet globalne projekty mające na celu opracowywanie bibliotek

referencyjnych dla takich danych, jak np. inicjatywa Barcode of Life (Hebert et al. 2003,

http://www. ibol. org/). Chociaż sekwencja barkodowa (COI dla zwierząt) jest obiecującym

narzędziem do łatwej i szybkiej identyfikacji taksonu, wyniki jego użycia mogą być

niewystarczające do całkowitego rozwiązania skomplikowanych problemów

taksonomicznych (np. Cox et al. 2013, Kekkonen & Hebert 2015). Dlatego barkoding jest

coraz częściej traktowany jedynie jako źródło częściowych danych. Bardziej złożone

podejście, łączące różne wyniki badań molekularnych z klasycznymi narzędziami

taksonomicznymi (tj. analizami morfologicznymi), morfometrią geometryczną, danymi

filogeograficznymi, a także informacjami na temat ekologii i biologii (Will et al. 2005),

okazało się lepiej rozwiązywać powyższe zagadnienia w obrębie problematycznych grup

taksonomicznych (Huang 2017, Yondraćek et al. 2018).

Takie zintegrowane podejście jest szczególnie istotne, a nawet niezbędne w przypadku

ślimaków lądowych z rodzaju Trochulus Chemnitz, 1786 (wcześniej znanych jako Trichia
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Hartmann, 1840; Kemey et al. 1983), które nieustannie wywołują ożywioną debatę na temat

liczby gatunków i ich cech diagnostycznych (Falkner 1982). Duża zmienność morfologiczna i

mnogość form spowodowały, że jedni autorzy opisywali w tym rodzaju wiele gatunków, np.

Locard (1895-1896) wymienia ich aż 55 tylko z Francji, podczas gdy inni zaledwie kilka

(Germain 1929). Dokładna liczba gatunków nie jest dotychczas ustalona i waha się od 20 do

30. Niektóre gatunki są niekiedy zaliczane do różnych rodzajów (Kemey et al. 1983, Bank

2011). Ponadto olbrzymia zmienność wewnątrzgatunkowa doprowadziła do wyróżnienia

wielu podgatunków, co zwiększyło szacowaną liczbę taksonów do 49 (Falkner et al. 2001).

Dotychczasowe klasyfikacje oparte były wyłącznie na cechach morfologicznych przeważnie

muszli, a niekiedy budowie układu rozrodczego.

Do roku 2008, kiedy rozpoczęłam badania, jedyna analiza molekularna obejmująca 12

gatunków Trochulus s. str. wykazała istnienie wielu linii filogenetycznych, z których

większości nie można było przypisać nominalnym gatunkom (Pfenninger et al. 2005).

Autorzy zasugerowali, że w całym rodzaju Trochulus może istnieć wiele innych mniej lub

bardziej podobnych morfologicznie jednostek taksonomicznych. Jednak bezpośrednie

porównanie uzyskanych wyników molekularnych z morfologią muszli jest niemożliwe ze

względu na brak dokumentacji fotograficznej badanych okazów. Późniejsze badania również

ujawniły kilka bardzo zróżnicowanych genetycznie linii filogenetycznych, które rzadko

odpowiadały przypisanym morfologicznie gatunkom (Dćpraz et al. 2009, Duda et al. 2011,

2014, Kruckenhauser et al. 2014). Najnowsza molekularna analiza filogenetyczna rodziny

Hygromiidae (Neiber et al. 2017) wprowadziła pewne zmiany klasyfikacyjne m. in. grupując

dotychczasowe gatunki Trochulus w 6 rodzajach {Trochulus, Petasina, Edentiella, Plicuteria,

Xerocampylaea i Noricella). Badania te ograniczyły się jednak tylko do 10 gatunków

nominalnych, z czego trzy zaliczono do Trochulus, tj. T. hispidus, T. sericeus i T. striolatus.

To m. in. właśnie te taksony nieustaimie stwarzają problemy taksonomiczne (Forcart 1965,

Perrin et al. 1984, Naggs 1985) i tworzą wiele linii filogenetycznych w analizach

molekularnych (Pfenninger et al. 2005). Wśród pozostałych Trochulus (nieobjętych

badaniami zespołu Neibera et al. 2017) są takie, które dość dobrze można zidentyfikować na

podstawie cech muszli (np. T. villosus. T. villosulus, T. biconicus) oraz takie, które stanowią

tzw. "taxonomic nightaiares", biorąc również pod uwagę budowę układu rozrodczego. Te

ostatnie są jednocześnie idealnymi obiektami do badań mechanizmów ewolucji i specjacji. De

facto nie są równocześnie znane dokładne granice zmienności genetycznej i morfologicznej
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niemal wszystkich z tych problematycznych taksonów, uwzględniając również zmienność

wewnąti-zgatunkową. Nic lub prawie nic nie wiadomo na temat ich ekologii i bionomii.

Cel naukowy i uzyskane wyniki

Dlatego w badaniach skupiłam się na znalezieniu odpowiedzi na wciąż niewyjaśnione kwestie

dotyczące ewolucyjnych i ekologicznych procesów prowadzących do różnicowania

genetycznego i izolacji rozrodczej w przypadku braku różnic morfologicznych u wybranych

gatunków z rodzaju Trochulus. Interesujące było również wyjaśnienie sytuacji odwrotnej, tj.

znalezienia przyczyn zmienności morfologicznej przy braku rozbieżności genetycznych.

Podjęte prace badawcze miały przede wszystkim na celu: ustalenie różnorodności

gatunkowej poprzez wyznaczenie granic taksonomicznych między gatunkami

problematycznymi oraz określenie procesów specjacji gatunków nominalnych o

niejasnym statusie taksonomicznym i niekiedy zaliczanych do kompleksu Trochulus,

które charakteryzują się szerszym zasięgiem (T. hispidus, T. sericeus, T. plebeius, T.

coelomphala i T. striolatus) albo są bardzo słabo poznanymi endemitami (T.

phorochaetius i T. graminicola).

Osiągnięcie głównego celu było możliwe poprzez realizację następujących celów

szczegółowych:

l) przetestowanie słuszności wyróżniania gatunków i form zdefiniowanych

morfologicznie;

2) molekularna weryfikacja statusu badanych taksonów;

3) porównanie wyników analiz morfologicznych i genetycznych;

4) ustalenie stopnia pokrewieństwa między badanymi taksonami, a także

oszacowanie przepływu informacji genetycznej między taksonami/populacjami

występującymi sympatrycznie/syntopowo z wykorzystaniem nowo uzyskanych

sekwencji oraz sekwencji dostępnych w bazie GenBank;

5) ocena stopnia izolacji rozrodczej poprzez przeprowadzenie eksperymentalnych

krzyżówek w laboratorium;

6) przeprowadzenie eksperymentów laboratoryjnych w celu stwierdzenia czy

zmienność muszli jest wynikiem plastyczności fenotypowej, czy dziedziczenia;

7) oszacowanie wpływu środowiska na fenotyp muszli i określenie ekologicznych

przyczyn istniejących różnic.
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Problemy koncepcji i definiowania gatunku oraz podgatunku w szczególności dotyczą
rodzaju Trochulus. Wcześniejsze moje badania wykazały olbrzymią zmienność wewnątrz- i
międzypopulacyjną wielkości i kształtu muszli T. hispidus i T. striolatus [D. l], [D.21].
Natomiast przeprowadzona przez innych autorów analiza sekwencji mikrosatelitamych i
mitochondrialnego DNA (mtDNA) wskazuje na istnienie gatunków kryptycznych (7;
sericeus/hispidus), z niewielką strefą hybrydyzacji (Depraz et al. 2009). Od dawna istnieją
spory dotyczące związku T. hispidus z gatunkiem bardzo podobnym, T. sericeus (Drapamaud,
1801), często określanym również jako T. plebeius (Drapamaud, 1805) (Naggs 1985, Fallmer
et al. 2002). Dwa ostatnie zostały opisane z Francji bez podania locus typicus, a okazy typowe
nie zachowały się, dlatego podjęłam zintegrowane badania ślimaków głównie z tego rejonu,
w oparciu o morfologię muszli i układu rozrodczego, uwzględniając cechy ilościowe i

jakościowe oraz dane genetyczne [H. l]. Otrzymane wyniki ujawniły istnienie dwóch
morfologicznie różnych gatunków {T. hispidus i T. plebeius), wykazujących jednak bliskie
pokrewieństwo genetyczne, szczególnie między populacjami pochodzącymi z tego samego
rejonu występowania jak Polska czy Wielka Brytania. Wykazano jednocześnie, że

morfogatunki te nie tworzą odrębnych linii filogenetycznych. Wyniki te zostały następnie
potwierdzone na bogatszym materiale [H.4], ukazując parafiletyczne pochodzenie różnych
populacji zaliczanych do T. hispidus oraz bardzo skomplikowane relacje między
rozważanymi taksonami. Interesującym było zatem ustalenie czy T. hispidus i T.

sericeus/plebeius spełniają kryteria biologicznej koncepcji gatunku. Dlatego w kolejnych
badaniach przeprowadzone zostały krzyżówki laboratoryjne [H.2], uwzględniając cztery
populacje należące do tych dwóch morfogatunków. Otrzymane wyniki wykazały, że T.
hispidus i T. sericeus/plebeius mogą się swobodnie krzyżować dając płodne potomstwo. W
szczególności płodność, średnia liczba złożonych jaj i żywotność młodych w pokoleniu Fi,

obserwowane dla wszystkich rodzajów krzyżówek, nie różniły się istotnie. W krzyżówkach
hybrydowych (w pokoleniu ̂ 2) została odnotowana również zgodność rozrodcza, podobna
płodność i sukces wylęgu jak u rodziców. Analogiczne wyniki dały analizy filogenetyczne,
obejmujące wszystkie dostępne w bazie GenBank sekwencje T. hispidus i T.
sericeus/plebeius, ujawmając istotne gmpowanie sekwencji należących do różnych
morfogatunków, co potwierdza brak ograniczeń w przepływie informacji genetycznej.
Natomiast porównanie morfologii muszli ślimaków pochodzących z dzikich populacji i
wyhodowanych w laboratorium wykazało olbrzymią plastyczność. Muszle potomstwa
pochodzącego z typowej formy T. hispidus w ciągu jednego pokolenia zmieniły kształt z
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płaskiego, z szerokim dołkiem osiowym na silnie wyniesiony, z dołkiem osiowym znacznie

węższym, tym samym upodabniając się do T. sericeus/plebeius. Wszystkie otrzymane wyniki

wskazują, że badane taksony nie reprezentują odrębnych gatunków biologicznych, a proces

ewolucyjny nie jest wystarczająco zaawansowany, aby można było potraktować je jako

odrębne genetycznie. Wyniki te wyraźnie sugerują, że w polimorfizmie muszli Trochulus

znaczącą rolę odgrywa plastyczność fenotypowa i wpływ lokalnych warunków

środowiskowych.

Otrzymane wyniki zdeterminowały podjęcie kolejnych badań [H. 5], których celem

było ustalenie, w jakim stopniu czynniki środowiskowe kontrolują fenotypy muszli T.

hispidus i T. sericeus w ich siedlisku. Ponadto chciałam znaleźć główne czynniki

predykcyjne, które wyjaśniłyby ekologiczne przyczyny tych różnic. Dokonałam tego w

oparciu o morfometrię 275 muszli T. hispidus i 201 muszli T. sericeus, zebranych z 56

stanowisk rozmieszczonych w różnych rejonach Europy. Na każdym stanowisku zostały

scharakteryzowane warunki klimatyczne i mikrosiedliskowe. Spośród zarejestrowanych 25

zmiennych środowiskowych, światło, zalesienie, izotermalność, opady i temperatura okazały

się być istotne w wyborze siedliska u tych ślimaków. Analizy wykazały, że T. sericeus

preferuje wilgotae, zacienione miejsca, głównie lasy, podczas gdy T. hispidus wybiera

siedliska bardziej suche, eksponowane na słońce obszary otwarte. Z taką selekcją siedliska

powiązana jest trwałość włosków na muszli: muszle T. hispidus są najczęściej ich

pozbawione, natomiast u T. sericeus włoski są prawie zawsze obecne. Wyniki te wspierają

hipotezę, że brak włosków wiąże się z utratą potencjalnej funkcji adaptacyjnej w związku ze

zmianą siedlisk z wilgotnych do suchych. Włoski miałyby ułatwiać przyleganie ślimaków do

roślin zielnych podczas żerowania, gdy poziom wilgotności jest wysoki (Pfenninger et al.

2005). Uchwycona dywergencja morfologiczna T. hispidus i T. sericeus jest wynikiem

plastyczności fenotypowej i doboru związanego z siedliskiem, które wpływają zarówno na

kształt muszli jak i na trwałość włosków. W związku z tym, że T. hispidus i T. sericeus nie

reprezentują odrębnych gatunków biologicznych, jak również ich zmienność nie ma podłoża

genetycznego [H.2], należy traktować je jako ekofenotypy. Zaprezentowane wyniki wskazują,

że ślimaki te mogą stanowić dobry model do badania interakcji między środowiskiem a

plastycznością fenotypową i stanowią krok w kierunku lepszego zrozumienia mechanizmów

odpowiedzialnych za powstające różnice morfologiczne. Ilustrują również istotiie znaczenie

czynników ekologicznych biorących udział w procesach mikroewolucyjnych.
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Kolejnym problematycznym taksonem, który potencjalnie może należeć do

kompleksu T. hispidus jest Helix coelomphala. Nazwa ta została po raz pierwszy użyta przez
Locarda (1888) do opisania jednej z dwóch form Helix caelata Studer, 1820, podawanej z
wielu miejsc w Szwajcarii, Niemczech i wschodniej Francji i najprawdopodobniej przypisana
różnym gatunkom. Autor włączył do tego gatunku również Fruticicola coelata zrewidowaną
przez Clessina (1874: 187). Obecnie rozumiany Trochulus coelomphala został nieco później
połączony z T. caelatus i dodatkowo zsynonimizowany z T. hispidus (Germain 1929: 216).
Był on również mylony z dużymi formami T, hispidus i T. concinnus (Geyer 1909, Ehnnann
1933, Forcart 1965), a nawet tymczasowo sklasyfikowany jako T. striolatus, z mało

przekonywującym wyjaśnieniem: "Locard (1888) saw it in the vicinity of striolata and
others" CWelter-Schultes 2012).

Chociaż zasięg tego nominalnego gatunku nie jest znany, oryginalny opis (średnica
muszli > 8 mm, muszla mocno spłaszczona, z bardzo szerokim dołkiem osiowym) wskazuje
na jego występowanie w Augsburgu i dolinie Dunaju w Niemczech. Podobne muszle

odnotowano również w pobliżu Dombim w Yorarlberg w Austrii (Geyer 1909, Forcart 1965,
Falkner 1990). Na listach CLECOM i Fauna Europaea T. coelomphala jest podawany jako
występujący w Niemczech i Austrii (Falfaier et al. 2001, Bank 2011), natomiast na

austriackiej Czerwonej Liście gatunek ten ma adnotację Data Deficient (Reischutz &
Reischiitz 2007). Jego występowanie we Francji nie zostało potwierdzone ani odrzucone
CWelter-Schultes et al. 2011).

W świetle powyższych tmdności dotyczących zarówno identyfikacji jak i

rozmieszczenia, najpierw podjęłam intensywne poszukiwania tego gatunku bezpośrednio w

terenie, a następnie szczegółowe badania morfologiczno-genetyczne [H.6]. Oprócz T.
coelomphala analiza objęła występujące sympatrycznie wzdłuż doliny Dunaju, w Bawarii T.

hispidus i T. striolatus. Tylko w tym rejonie znalazłam odpowiadające oryginalnemu opisowi
osobniki T. coelomphala. Dodatkowo zostały one porównane z wybranymi austriackimi

populacjami z rejonów wymienianych przez Locarda (1888) oraz z wszystkimi dostępnymi
gatunkami z plemienia Trochulini pod względem genetycznym. Jednocześnie zostały
przeprowadzone eksperymenty hybrydyzacji między gatunkami różniącymi się
morfologicznie, tj. T. coelomphala i T. hispidus, pochodzącymi z odległych o ok. 700 km
rejonów geograficznych i grupującymi się w różnych kładach na drzewach mfDNA.

Badane gatunki różnią się określonymi cechami muszli i układu rozrodczego.
Jednakże w ograniczonej strefie w okolicy Regensburga wykryto fenotypy pośrednie między
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T. coelomphala i T. hispidus, u których układ rozrodczy był typowy dla T. coelomphala.

Nieoczekiwanie formy te, wstępnie nazwane T. hispidus/coelomphala, okazały się blisko

spokrewnione z T. striolatus. W związku z tym, że te pokrewne okazy pochodzą z tej samej

lokalizacji na Przedgórzu Alpejskim, możemy przypuszczać, że kład T. hispidus/coelomphala

ewoluował na drodze specjacji sympatrycznej w tym regionie. Mogą świadczyć o tym

również dane kopalne, które dostarczają informacji, że oba taksony były obecne na tym

obszarze w plejstocenie. W okolicy Regensburga stwierdzono zarówno T. striolatus jak i T.

concinna (Taylor 1916). Opis muszli tego ostatniego taksonu odpowiada T.

hispidus/coelomphala (Jeffreys 1830). Jego bardzo ograniczony zasięg również sugeruje

ewolucję in situ. Chociaż T. striolatus ogólnie różni się od innych gatunków Trochulus, kilka

cech muszli i układu rozrodczego okazało się być wspólnymi dla form pośrednich i lokalnych

populacji T. striolatus. To dodatkowo może potwierdzać wspólne pochodzenie T.

hispidus/coelomphala i T. striolatus. Niemniej jednak introgresja mitochondrialnego DNA od

T. striolatus do fonn pośrednich, nie jest nieprawdopodobna.

Obszerna analiza wszystkich dostępnych sekwencji Trochulus pozwoliła wnioskować

o ewolucyjnych powiązaniach między nimi i pokazała, że najszerzej rozmieszczony i

morfologicznie bardzo zmienny gatunek T. hispidus ma polifiletyczne pochodzenie i jest

podzielony na co najmniej pięć kładów. Nie można wykluczyć, że niektóre z nich

reprezentują gatunki kryptyczne. Jednym z gatunków, który ewoluował w obrębie T. hispidus

jest T. coelomphala, który można rozpoznać na podstawie morfometrii muszli i układu

rozrodczego. Jednak proces specjacji tego gatunku prawdopodobnie trwa nadal, o czym

świadczą zakończone sukcesem eksperymenty krzyżówek międzygatimkowych. Niemniej

jednak biorąc pod uwagę zintegrowane wyniki badań, T. coelomphala należy traktować jako

odrębny gatunek.

Specjacja w rodzaju Trochulus może być wspierana przez rozprzestrzenianie się

ślimaków wzdhiż rzek na znaczne odległości i tworzenie odrębnych populacji. Otrzymane

wyniki pokazały również przypadki, w których osobnik o danej morfologii muszli grupował

się na drzewie filogenetycznym w obrębie ślimaków morfologicznie odmiennych. Może to

wskazywać na olbrzymią plastyczność fenotypową powiązaną z wpływem wamnków

środowiskowych i klimatycznych lub/i z introgresją materiału genetycznego pomiędzy

różnymi morfotypami. Zgodnie z tym pierwszym wyjaśnieniem stwierdzono, że dwie grupy

lokalnych populacji T. striolatus żyjących w mikrosiedliskach o różnej wilgotności i

oświetleniu, różnią się niektórymi cechami muszli. Nasze ustalenia wspierają pogląd, że
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procesy prowadzące do specjacji są ciągłe i potwierdzają oryginalny dynamiczny pogląd

Karola Darwina na specjację (Darwin 1859). Gatunki Trochulus mogą ewoluować nie tylko
allopatrycznie, ale także na drodze sympata^i lub parapatrii. Proces specjacji może być jednak
utmdniony poprzez wpływ warunków środowiskowych na cechy morfologiczne i dalszy
ciągły przepływ genów między liniami ewolucyjnymi, które nie zostały całkowicie
rozdzielone na poziomie genetycznym. Połączenie plastyczności fenotypowej i możliwej
mtrogresji mtDNA ilustruje złożoną naturę procesów ewolucyjnych u przedstawicieli

ślimaków z rodzaju Trochulus, co z kolei zwraca uwagę na potrzebę ostrożności w
stosowaniu b-adycyjnej praktyki w wyróżnianiu jednostek taksonomicznych.

Omówione do tej pory wyniki wskazują, że niektóre gatunki Trochulus o szerszym
rozmieszczeniu posiadają nakładające się na siebie zasięgi geograficzne, jak również

wykazują podobieństwo morfologiczne, a dane genetyczne nie zawsze popierają gatunki
wyróżnianie w oparciu o cechy morfologiczne. To sugeruje, że gatunki znajdują się na
różnych etapach zmian ewolucyjnych.

Inną doskonałą gmpą do badań procesów ewolucyjnych są gatunki endemiczne, u

których izolacja geograficzna może prowadzić do izolacji rozrodczej, dywergencji puli
genetycznej i w konsekwencji do specjacji. Badania te skoncentrowały się na dwóch bardzo

słabo poznanych gatunkach endemicznych - T. phorocheatius [H. l] i T. graminicola [H.4],
które potencjalnie mogą również należeć do kompleksu Trochulus ze względu na ich duże

podobieństwo morfologiczne. Pierwszy z nich został opisany z Gór Chartreuse, najbardziej na
południe wysuniętego pasma Jury francuskiej. W oryginalnym opisie Bourguignat (1864)
porównuje ten gatunek do T. villosus (Studer, 1820) o małych rozmiarach z widocznymi

długimi włoskami. Prawdopodobnie z powodu tej ostatniej cechy, T. phorochaetius przez
wiele lat był traktowany jako synonim T. villosus (Hesse 1921, Germain 1929, 1930)i przez
to zapomniany. Dopiero po ponad 120 latach od opisania został scharakteryzowany
konchiologicznie, anatomicznie i geograficznie, wykazując jednak duże podobieństwo do T.
sericeus i T. plebeius, przez co wciąż pozostawiając niepewność co do jego odrębności

gatunkowej (de Winter 1990). W celu potwierdzenia statusu T. phorochaetius podjęłam
porównawcze badania morfologiczno-genetyczne populacji pochodzących przede wszystkim

z części Jury francuskiej [H. 1], w której został on po raz pierwszy znaleziony, ale też z
odleglejszych rejonów, jak Wielka Brytania i Polska, skąd podawany był T. plebeius. Analiza

morfologiczna muszli pozwoliła na rozróżnienie trzech nominalnych gatunków (T.
phorocheatius, T. hispidus i T. plebeius), podczas gdy budowa układ rozrodczego ujawniła z
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kolei duże ich podobieństwo. Analizy sekwencji mtDNA nie zawsze zgadzały się z

konchiologicznie zidentyfikowanymi gatunkami, chociaż 69% sekwencji T. phorocheatius

utworzyło jeden monofiletyczny kład na drzewie filogenetycznym. Pozostałe okazy

zgmpowały się z T. hispidus, pochodzącymi z tego samego rejonu. Ich podobieństwo

genetyczne oraz brak istotnych różnic w budowie układu rozrodczego może wskazywać na

zdolność do krzyżówek międzygatunkowych. Wyniki te wskazują, że T. phorocheatius nie

jest gatuiikiem w myśl biologicznej koncepcji gatunku. Natomiast ujednolicona koncepcja

gatunku (unified species concept) opiera się na założeniu, że przesti-zennie oddzielone linie

metapopulacji, które różnicują się w różnych kierunkach ewolucyjnych, można uznać za

gatunki podczas, gdy wtórne kryteria gatunku (np. morfologiczne, genetyczne czy

behawiorahie) są traktowane jako dodatkowe dowody do oceny rozdziału tych linii (de

Queiroz 2007). Za takie metapopulacje można uznać b-zy linie wyróżnione w oparciu o

mtDNA z Francji, Polski i Wielkiej Brytanii, z których każda rqirezentuje dwa morfogatimki

żyjące w tym samym rejonie geograficznym.

Drugi endemiczny gatunek, T. graminicola, mimo poszukiwań znany jest jedynie z

locus typicus, tj. Eichberg koło Blumberg, w płd. -zach. Niemczech [H. 4]. W celu

potwierdzenia istnienia gatunku, zgodnie z koncepcjami typologiczną i filogenetyczną

zastosowano zintegrowane podejście oparte na danych molekularnych (COI i mikrosatelity),

morfologicznych (muszla i układ rozrodczy) i ekologicznych. Przetestowano jego związek z

blisko spokrewnionymi i morfologicznie podobnymi taksonami, tj. T. coelomphala, T.

hispidus, T. sericeus i T. striolatas zamieszkującymi sąsiadujące obszary. Wyniki wskazują,

że T. striolatus i T. sericeus są wyraźnie odmienne konchiologicznie. Natomiast T.

graminicola może być rozróżniany na podstawie danych anatomicznych, ekologicznych i

genetycznych, a T. striolatus w oparciu o cechy morfologiczne i sekwencje mtDNA. Ogólne

porównania otrzymanych wyników dotyczących morfometrii muszli i narządów rozrodczych

oraz rozmieszczenia przestrzennego w powiązaniu z analizami genetycznymi wykazały, że

na morfologię muszli i narządów płciowych większy wpływ miała wysokość n. p.m. niż

odległość geograficzna, a zmienność na poziomie mtDNA wykazywała silniejszy związek z

morfologią muszli i rozmieszczeniem przestrzennym niż sekwencje mikrosatelitame.

Otrzymane wyniki ujawniają złożoną historię ewolucyjną w obrębie rodzaju

Trochulus, dającą się wyjaśnić stosunkowo niedawnym lub ciągle trwającym przepływem

genów między taksonami, albo dużym polimorfizmem ancestralnym. Obie te hipotezy

sugemją, że dywersyfiikacja w tej gmpie ślimaków nastąpiła stosunkowo niedawno.

12



Małgorzata Proćków Autoreferat Załącznik 2A

Niezgodność w identyfikowaniu gatunków na podstawie morfologii i genetyki molekularnej

wskazują także na złożoność procesów związanych z ewolucją w obrębie tego rodzaju.

T. striolatus jest drugim szeroko rozmieszczonym gatunkiem rodzaju Trochulus

wykazującym bardzo dużą zmienność morfologiczną muszli, co dotychczas stanowiło

podstawę wyróżniania w jego obrębie podgatunków. Wykazana monofiletyczność tego

gatunku [D. 18], [H.4], [H. 6], jak i brak różnic genetycznych między podgatmikami
(Kruckenhauser et al. 2014), dało podstawę do przypuszczenia, że zmienność muszli może

być kontrolowana przez środowisko. Aby zweryfikować prawdopodobny wpływ zmiennych

bioklimatycznych i przestrzennych na rozmiar i kształt muszli, zmierzyłam 1251 muszli z 56

populacji pochodzących z czterech stref biotycznych, tj. nizinnej, podgórskiej, górskiej i

subalpejskiej [H.3]. Wiele cech muszli okazało się istotnie ujemnie skorelowanych z opadami

i wysokością n.p.m., natomiast dodatnio skorelowanych z parametrami temperahuy. Muszle

były mniejsze na wyższych wysokościach i w chłodniejszym środowisku z większymi

opadami. Ograniczony wzrost może być reakcją na krótszy sezon wegetacyjny w rejonach

górskich w porównaniu z obszarami nizinnymi, gdzie dłuższy sezon pozwala na dłuższy

wzrost, co skutkuje większą średnią wielkością muszli. Zależność ta jest zgodna z

odwrotnością reguły Bergmanna, która w przypadku ślimaków nie jest wystarczająco poznana

i udokumentowana. Synergiczne interakcje między sezonowością, temperaturą i wilgotnością

najlepiej wyjaśniają zmianę wielkości muszli T. striolatus wynikającą z wpływu lokalnych

czymiików środowiskowych i klimatycznych. Wyniki te wskazują na brak uzasadnienia do

wyróżniania podgatunków, co w pracy zostało potwierdzone. Niemniej jednak T. s. juvavensis

ze swoim ograniczonym zasięgiem geograficznym i wyróżniającą się mniejszą muszlą w

porównaniu z innymi podgatuakami, wpisuje się w historyczną definicję podgatunku, opartą
na geograficznie odmiennych fenotypach. Z drugiej strony stwierdzone istotne różnice

zależne od czynników środowiskowych i przestrzennych (np. wysokość n.p.m., sezonowość

opadów), sugemją, że niektóre zmiany morfologiczne są klinowe lub mogą być związane ze

specyficznym siedliskiem, jakim niewątpliwie jest piętro subalpejskie. T. s. juvavensis może

zatem odzwierciedlać początkowy etap różnicowania wewnątrzgatunkowego w stosunku do

całej populacji T. striolatus. Może być zatem w trakcie specjacji allopatrycznej z ciągle

postępującym przepływem genów. Trwające analizy filogeograficzne, oparte na sekwencjach

mikrosatelitamych, w powiązaniu z modelowaniem zasięgu w maksimum zlodowaceń,
pomogą ujawnić historię ewolucyjną T. striolatus.
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Podsumowanie

Przedstawione publikacje dotyczące zależności ewolucyjnych w obrębie rodzaju Trochulus

przedstawiają zintegrowane podejście do identyfikowania i badania zmienności gahinków

stanowiących taksonomiczne wyzwanie. Prace te stanowią unikatowe połączenie analiz

morfologicznych, anatomicznych i genetycznych z badaniami dotyczącymi efektów

krzyżowania różnych form, a także oceny wpływu środowiska na gatunki i populacje.

Badania te przyczyniły się do poznania stopnia izolacji rozrodczej między rewidowanymi

taksonami oraz wykazania plastyczności fenotypowej jako kluczowego elementu adaptacji do

zmieniających się warunków zewnętrznych. Stanowią istotiiy krok w kierunku lepszego

zrozumienia mechanizmów odpowiedzialnych za różmce morfologiczne, wywołane często

czynnikami ekologicznymi i biorącymi udział w procesach mikroewolucyjnych.

W przedstawionych badaniach skoncentrowałam się przede wszystkim na gatunkach

bądź potencjalnych gatunkach tworzących kompleks Trochulus, obejmujących taksony

bardzo trudno odróżnialne morfologicznie. Po raz pierwszy statystycznie opracowałam ich

morfologiczną zmienność wewnątrz- i międzygatunkową muszli i układu rozrodczego na tak

szeroką skalę i powiązałam ją ze zmieimością genetyczną i preferencjami siedliskowymi tych

ślimaków. Wskazałam użyteczność cech do rozróżniania gatunków. W szczególności

morfometrycznie przeanalizowałam 2870 muszli (14 parametrów) i 332 układy rozrodcze (l l

parametrów) oraz zbadałam 54 przekroje przez papilla penis. Zmienność genetyczna 6

taksonów i ich powiązania filogenetyczne zostały ustalone na podstawie 169 nowych

sekwencji genu oksydazy cytochomowej, a zmienność innych markerów (mikrosatelity, 16S

rDNA, ITS2, 28S rDNA, H3) została oceniona w oparciu o 301 próbek.

Otrzymane wyniki pokazują niezwykle skomplikowane zależności ewolucyjne

pomiędzy badanymi taksonami, za które odpowiadają trwający przepływ genów między

populacjami i/lub polimorfizm ancestralny. Natomiast zdolność do krzyżowania

międzygatunkowego sugemje względnie niedawną dywersyfikację w obrębie Trochulus, w

ewolucji których znaczącą rolę odgrywa plastyczność fenotypowa. Jest to szczegóhiie

interesujące, ponieważ proces, w czasie którego powstają nowe gahinki, zazwyczaj obejmuje

etap przejściowy w obrębie rozdzielającego się gahmku, tj. współistnienie niekompletnie

izolowanych rozrodcza form. Takie zróżnicowane fenotypy mogą być surowym materiałem

do formowania ostatecznego gatunku, a badanie gatunków o odmiennych fenotypach jest

szczegóhiie ważne w badaniach nad specjacją. Otrzymane rozbieżności między danymi

morfologicznymi i molekularnymi mogą wynikać z faktu, że cechy te znajdują się na różnych
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stopniach zaawansowania ewolucyjnego, a ewolucja muszli czy układu rozrodczego może

postępować szybciej niż zmiany w sekwencjach pewnych standardowych markerów

molekularnych, takich jak COI, cytb czy ITS-1. Istotne różnice w puli genetycznej mogą
pojawić się tylko wtedy, gdy izolacja rozrodcza jest już bardzo zaawansowana, co w

przypadku badanych taksonów jeszcze nie nastąpiło. Poza tym za ewolucję izolacji rozrodczej

odpowiedzialne są tzw. geny specjacyjne, często nieznane, ale nie są to popularne markery
genetyczne.

Liczne wątki stanowiące merytoryczną zawartość tematu osiągnięcia badawczego są

aktualnie rozwijane w oparciu o realizowany projekt NCN nr 2016/21/B/NZ8/03022 z

zakresu badań podstawowych - OPUS pt. "Testowanie koncepcji gatunków i badanie

mechanizmów specjacji na przykładzie ślimaków z rodzaju Trochulus", przyznany do

realizacji na lata 2017-2021, którego jestem głównym wykonawcą. Moje najbliższe plany
naukowe związane są z kontynuacją badań nad powiązaniami filogenetycznymi i

taksonomicznymi pomiędzy taksonami z rodzaju Trochulus w oparciu o bardziej czułe

metody molekularne, tj. przy wykorzystaniu RAD sequencing, a także metody AFLP.

Badania te zostały zainicjowane we współpracy z malakologami z Centrum fiir Naturkunde,

Uniyersitat Hamburg oraz Naturhistorisches Museum Bem.

Szczegółowe podsumowanie najważniejszych osiągnięć:

l) wykazano odrębność gatunkową T. phorochaetius, T. graminicola, T. coelomphala i

T. striolatus w oparciu o zintegrowane analizy morfologiczne, anatomiczne i

molekularne; w przypadku T. coelomphala i T. hispidus dodatkowo uwzględniono

międzygatunkowe krzyżówki laboratoryjne, a w przypadku T. graminicola

wymagania ekologiczne [H. l, H.4, H.6];

2) wykazano, że T. hispidus i T. sericeits reprezentują dwa morfogatunki, ale me tworzą

odrębnych pól genetycznych [H. l]; krzyżują się dając płodne potomstwo, zatem nie

spełniają kryterium gatunków biologicznych [H. 2];

3) T. hispidus i T. sericeus uznano za ekofenotypy, gdyż ich dywergencja morfologiczna

jest wynikiem plastyczności fenotypowej i doboru związanego z siedliskiem, które

wpływają na kształt muszli i występowanie włosków [H. 5];

4) wykazano wpływ lokalnych czynników środowiskowych i/lub klimatycznych na

zmienność wielkości muszli T. striolatus, co dało podstawę do odrzucenia

wyróżniania u niego podgatunków [H. 3];
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5) wskazano czynniki ekologiczne biorące udział w procesach mikroewolucyjnych, które

są odpowiedzialne za różnice morfologiczne między populacjami T. striolatus oraz T.

hispidus [H.2, H.5, H.6];

6) wykazano, że międzygatunkowy przepływ genów i/lub wspólny polimorfizm

przodków odpowiadają za skomplikowane zależności ewolucyjne między badanymi

taksonami [H.4, H.6];

7) na podstawie wykazanych zdolności do krzyżówek międzygatunkowych i

polimorfizmu muszli u form sympatrycznych zasugerowano względnie medawną

dywersyfikację w obrębie Trochulus [H. l, H.2, H.6];

8) wskazano plastyczność fenotypową jako ważny czynnik oddziahyący na ewolucję

TrocAu^[H. 2, H. 3, H. 5];

9) otrzymane wyniki potwierdzają pogląd, że procesy prowadzące do specjacji są ciągłe i

wspierają oryginahiy dynamiczny pogląd Karola Darwina na specjację; gatunki z

rodzaju Trochulus mogły ewoluować nie tylko na drodze specjacji allopatycznej, ale

także sympatrycznie lub parapatrycznie [H.6].

5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż

jednej uczehii lub mstytucji naukowej, w szczególności zagranicznej

Zdecydowana większość osiągnięć naukowych w moim dorobku pochodzi z okresu 2009-

2020, gdyż po obronie pracy doktorskiej nie kontynuowałam badań, ze względu na brak

możliwości zatrudnienia w placówce naukowej. Postęp nauki jaki dokonał się w okresie od

obrony doktoratu (2001) do podjęcia pracy na UWr (2008) sprawił, że musiałam ponownie

zaplanować i od nowa rozpocząć kolejne badania. Utworzyłam interdyscyplinarny zespół

składający się ze specjalistów z zakresu malakologii, genetyki, filogenetyki i botaniki, z

którymi skutecznie współpracuję. Oprócz stałej współpracy z prof. dr hab. Pawłem

Mackiewiczem z Wydziału Biotechnologii UWr, regularna aktywność naukowa jest

realizowana na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Tutaj prowadzone były

hodowle 6 gatunków ślimaków (hodowle kolejnych 6 gatunków trwają lub zostały niedawno

zakończone) i przeprowadzono krzyżowanie międzygatunkowe 4 taksonów (we współpracy z

dr Elżbietą Kuźnik-Kowalską). Aktualnie zostały zakończone eksperymenty związane z

przesiedleniem (common garden experiments), a praca jest przygotowywana do druku.

Ponadto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu prowadzono część badań
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genetycznych (we współpracy z dr Tomaszem Strzałą), a także analizy mykologiczne (we

współpracy z prof. dr hab. inż. Elżbietą Pląskowską) i botaniczne (we współpracy z dr
Kamilem Konowalikiem i dr hab. prof. UPWr Jarosławem Proćków). Współdziałanie
zaowocowało publikacjami 25 artykułów naukowych (Zał. 3A: 11.3). Współpraca dotycząca
badań genetyczno-taksonomicznych odbywa się również na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu (z dr Joanną R. Pieńkowską, dr hab. prof. UAM Andrzejem
Lesickim i dr hab. prof. UAM Wojciechem Magowskim). W wyniku tej współpracy łącznie
zostały opublikowane 4 artykuły naukowe (Zał. 3A: [H. l], [H.6], [D.25], [D.27]). Inne
jednostki naukowe, z którymi rozpoczęłam badania naukowe to Uniwersytet Jagielloński.
Wspólna publikacja została właśnie opublikowana (Zał. 3A: [D.20]), a kolejne są w trakcie
przygotowywania.

Równie skuteczną współpracę podjęłam z malakologami z zagranicznych instytucji
naukowych, tj. Charles University in Prague, Czechy (doc. RNDr. Lucie Jurićkova),
Naturhistorisches Museum Wien (dr Luise Kruckenhauser i dr Michael Duda) i Nat. iralis

Biodiyersity Center in Leiden, Holandia (dr Anton J. de Winter i dr Wim Maassen). W tej
ostatniej instytucji prowadziłam badania w ramach projektu SYNTHESYS. Do tej pory

opublikowaliśmy 2 artykuły (Zał. 3A: [D. 14], [D. 15]), ale wspólne projekty badawcze są
kontynuowane, a nowe zostały podjęte z naukowcami z Niemiec (prof. Bernard Hausdorfi Dr

Marco Neiber z Centrum fur Naturkunde, Universitat Hamburg), Szwajcarii (dr Eike Neubert

z Naturhistorisches Museum Bem) i Francji (dr Oliyier Gargominy z Musćum national
d'Histoire nahirelle, Paris i dr Xavier Cucherat z Lilie) (Zał. 3A: II. lOb-e).

W ramach badań terenowych odbyłam 12 wyjazdów naukowych gromadząc zbiory
malakologiczne do badań własnych oraz jako kolekcje Muzeum Przyrodniczego UWr. Kilka
z nich odbyło się z pomocą malakologów z Senckenberg Museum of Natural History in
Górlitz, Niemcy i Naturhistorisches Museum Wien, Austria oraz z botanikiem z University of
Neuchatel, Szwajcaria (Zał. 3A: 11. 10. 1-4, 6). Zbiory materiałów w parkach narodowych i na
obszarach chronionych w Czarnogórze, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czechach i na

Ukrainie były możliwe dzięki wizytom w niektórych instytucjach z tych krajów i spotkaniom
z ich pracownikami (tj. Plitvice Lakes National Park, Naturę Park Yelebit, Naturę Park Papuk
i Sumava National Park). Wymierne efekty badań malakofauny zostały udostępnione w

postaci rekordów do umieszczenia w bazie danych "Chronicie of Naturę" programu
Carpathian Biosphere Reserve (Ukraina) oraz na stronie intemetowej Sumava National Park

(Czechy). Dane o malakofaunie pozostałych rejonów zostały przekazane odpowiednim
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instytucjom w postaci oficjalnych raportów (Żal. 3A: 11. 10.7, 8, 10, 12). Dane o

rozmieszczeniu kilku gatunków ślimaków zostały przekazane do bazy GBIF

(httDS://www. je;bif. ore). Zebrane materiały pozwoliły na podjęcie realizacji pięciu nowych

projektów w kraju i za granicą (Żal. 3A: II. lOa-e).

Szczegółowe omówienie osiągnięć naukowo-badawczych poza osiągnięciem

habilitacyjnym

Prowadzone przeze mnie badania skupiły się na trzech zagadnieniach.

5. 1) Systematyka, filogeneza, biogeografia i zmienność ślimaków lądowych z nadrodziny

Helicoidea

Rodzaj Trochulus był obiektem moich zainteresowań począwszy od pracy magisterskiej,

której wyniki zostały opublikowane jeszcze podczas ta-wania studiów doktoranckich [D.21].

W pracy tej wykazałam znaczną wewnątrzgatunkową zmienność muszli najszerzej

rozmieszczonego w Polsce gatunku T. hispidus. W ramach doktorati dokonałam rewizji

taksonomicznej rodzaju Trochulus. Badania obejmowały: analizę cech muszli łącznie z ich

analizą morfometryczną; analizę budowy układu rozrodczego; sporządzenie opisów

gatunków; ustalenie synonimii; sporządzenie klucza do oznaczania gatunków; rekonstrukcję

filogenezy metodą kladystyczną; analizę rozmieszczenia gatunków. Monografia ta została

opublikowana zaraz po moim zatmdnieniu na Uniwersytecie Wrocławskim [D. l]. Wtedy też

wraz z utworzonym zespołem rozpoczęłam intensywny zbiór materiałów i podjęłam

szczegółowe, zintegrowane badania morfologiczno-genetyczno-ekologiczne skupiając się na

wyznaczaniu taksonomicznych granic gatunków bardzo tmdno rozróżnialnych, ze względu na

duże ich podobieństwo morfologiczne. Większość otrzymanych wyników została włączona

do osiągnięcia habilitacyjnego. Jednak część z nich, przedstawionych w pracy dotyczącej

sprawdzenia pozycji taksonomicznej T. striolatus i T. montanus, wskazała nowe problemy

badawcze wymagające szerszego lub innego podejścia [D. 18]. Okazało się, że te dwa

konchologiczme nierozróżnialne gatunki, w budowie układu rozrodczego wykazują jedynie

subtelne różnice. Różnią się natomiast genetycznie (COI), mają allopatryczne rozmieszczenie

i wykazują preferencje do nieco odmiennych siedlisk. Jednocześnie niektóre osobniki T.

montanus, wykazały bliskie pokrewieństwo z wybranymi populacjami T. caelatus i T.

clandestinus, tworząc grupę monofiletyczną. Identyczne haplotypy sugerują ich niedawne
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wspólne pochodzenie lub trwający przepływ genów między populacjami. Jednakże w celu

ostatecznego potwierdzenia ich pokrewieństwa i weryfikacji przynależności gatunkowej
niektórych populacji konieczne są dalsze badania oparte na zrewidowaniu znacznie

obszerniejszego materiału, z całego zasięgu tych gatunków oraz uwzględnienie większej
liczby markerów genetycznych.

Powszechnie wiadomo, że właściwa identyfikacja gatunków ma wpływ na ogólną
wiedzę na temat różnorodności biologicznej. Poza tym gatunki mtynowo są używane jako
fimdamentahie jednostki w analizach biogeograficznych, ekologii, makro- i mikroewolucji.
Dokładne rozpoznanie taksonów jest konieczne również do zaplanowania i przeprowadzenia
skutecznych działań ochronnych, zwłaszcza na obszarach o dużej bioróżnorodności (tzw.
biodiversity hotspots) i w plejstoceńskich refugiach. Do takich regionów należą Bałkany,
których malakofauna wciąż jest bardzo słabo zbadana. Dlatego też na podstawie materiału
zebranego w terenie i okazów muzealnych, we współpracy z malakologami z Wiednia i

Leiden, został zrewidowany status taksonomiczny endemicznego bałkańskiego ślimaka
Fruticicola waldemari Wagner, 1912 [D. 15]. Gatunek ten był dotychczas klasyfikowany w
rodzaju Trochulus. Analizy filogenetyczne, oparte na dwóch markerach mitochondrialnych
(16S rRNA i COI) pokazały, że jest on blisko spokrewniony z przedstawicielami Urticicolini,

w tym z konchiologicznie podobnym i częściowo sympatrycznym gatunkiem Xerocampylaea

erjaveci. Morfologia muszli i układu rozrodczego oraz dane genetyczne wskazują, że X.

waldemari i X. erjaveci są osobnymi, ale blisko spokrewnionymi gatunkami. Różnią się
między sobą wielkością muszli, średnicą dołka osiowego i mikrorzeźbą muszli, a także
wzorem fałdów na przekroju poprzecznym przez prącie. Okazy zebrane z terra typica
posłużyły do redeskrypcji X. waldemari. Otrzymane wyniki stanowią punkt odniesienia do

dalszych badań taksonomicznych różnych populacji tego gatunku, jak również do

szczegółowych analiz bardzo zmiennego, pokrewnego gatunku X. erjayeci. Badania te już
zostały rozpoczęte.

W wyniku współpracy z krajowymi malakologami zost^a opublikowana praca
dotycząca dwóch nierozróżnialnych konchiologicznie gatunków Monacha claustralis i M.

cartusiana [D. 27]. Jedyną wiarygodną ich identyfikację można oprzeć na cechach układu

rozrodczego i danych molekularnych. Na podstawie sekwencji dwóch fi-agmentów
mitochondrialnego DNA (COI i 16S rDNA) zweryfikowaliśmy rozmieszczenie geograficzne
tych gatunków. M. claustralis to gatunek rozprzestrzeniający się na póhioc w stosunku do

oryginalnych tureckich i greckich stanowisk. Został on zidentyfikowany w Czarnogórze oraz
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Bośni i Hercegowinie. Kilka nowych lokalizacji zostało odnotowanych również w Polsce.

Występowanie M cartusiana po raz pierwszy zostało potwierdzone molekulamie w

Niemczech, na Słowacji, w Austiii, Chorwacji i Kosowie, a kilka nowych lokalizacji

odnotowano również na Węgrzech, w Polsce oraz Bośni i Hercegowinie.

Przewidywanie wpływu globalnych zmian klimatu na obecne i przyszłe

rozmieszczenie gatunków obcych lub zagrożonych jest istotaym przedmiotem badań

makroekologicznych. Podczas gdy wiele takich opracowań poświęcono różnym gatunkom

roślin i zwierząt, tylko kilka z nich dotyczyło ślimaków lądowych. Wykorzystując technikę

modelowania rozmieszczenia, określiliśmy europejskie i globalne, potencjalne

rozmieszczenie dwóch ślimaków lądowych (Cernuella virgata i Hygromia cinctella), w

oparciu o obecne i przyszłe scenariusze klimatyczne [D. 16]. Oba gatunki nieustannie

rozprzestrzeniają się na północ z rejonu śródziemnomorskiego; zostały również wprowadzone

do kilku obszarów poza Europą. W aktualnym scenariuszu klimatycznym stwierdziliśmy, że

większość obecnie zajmowanych obszarów w Europie charakteryzuje się wysokim

prawdopodobieństwem występowania tych gatunków również w przyszłości. Jednak w

czterech różnych, prognozowanych warunkach klimatycznych oba gatunki będą poddane

odmiennym scenariuszom. Cemuella virgata może osiągnąć znaczne, potencjalne

powiększenie zasięgu geograficznego, prawdopodobnie ze względu na wzrost temperahuy i

jej niewielkie wahama. Zatem globalne ocieplenie wynikające ze zmian klimatycznych,

któremu towarzyszą morfologiczne i fizjologiczne adaptacje tego ślimaka do suchych

siedlisk, a także zdolność do pasywnego rozprzestrzeniania się, mogą ułatwić inwazję C.

virgata w nowe rejony świata. Natomiast u H. cinctella nie wykazano istotnych zmian w

geograficznym rozmieszczeniu obszarów podatnych na kolonizację. Otarzymane wyniki

wskazują, że wilgotność w najsuchszym okresie sezonu i duża zmienność temperatury są

kluczowymi czynnikami mogącymi ograniczyć rozprzestrzenienie się tego ślimaka w

przyszłości. Zrozumienie prawidłowości dotyczących kolonizacji gatunków

inwaz^nych/obcych może pomóc w lepszej kontroli nad nimi, a także w fomiułowaniu

stosownych strategu w tym zakresie. Szczególnie istotne jest to w przypadku C. virgata, która

stanowi realny problem w południowej Australii, gdzie powoduje poważne szkody

ekonomiczne w uprawach zbóż ze względu na ogromne zagęszczenie. Skutkuje to m. in.

zmniejszeniem plonów, zatykaniem maszyn żniwnych czy zanieczyszczeniem ziarna. Bydło

na pastwiskach unika roślin pokrytych śluzem ślimaków. Kluczowe są zatem skuteczne

sti-ategie regulacyjne skoncenb-owane na ograniczeniu przenoszenia często przez ludzi i
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przemieszczania się tego gatunku, a także ścisłego monitorowania i podejścia prewencyjnego.
Pewne działania zostały opracowane i wdrożone w niektórych krajach, takich jak USA,
Kanada, Chiny, gdzie C. virgata znajduje się na listach gatunków podlegających
kwarantannie. Ró^?vmeż transporty 'zanieczyszczone' tym gatinkiem nie są przyjmowane
przez inne kraje.

Pierwsza analiza filogeograficzna 22 populacji, morfologicznie bardzo zmiennego
ślimaka Faustina faustina, została przeprowadzona w oparciu o trzy markery molekularne:
COI, ITS-2 i 28S rRNA [D.20]. F. faustina to leśny gatunek karpacki, ale ma również

izolowane stanowiska na północny, gdzie prawdopodobnie został wprowadzony. W celu
wzmocnienia wnioskowania o miejscach refugiów tego gatmiku dane genetyczne uzupełniono

modelami rozmieszczenia podczas maksimum ostatniego zlodowacenia. Stwierdzono dużą
zmienność genetyczną sekwencji COI między haplotypami (0, 2-18, 1%) oraz kładami (6, 3-
16,6%), a w przypadku markerów jądrowych ustalono geograficzny wzorzec rozmieszczenia

haplotypów. Modele rozmieszczenia wskazały kilka potencjalnych plejstoceńskich refugiów
w Karpatach, z najbardziej stabilnymi klimatycznie i największymi obszarami leżącymi w
Karpatach Pohidniowych. W niektórych scenariuszach klimatycznych dommemane
mikrorefugia zostały również przewidziane w Karpatach Zachodnich i Wschodnich oraz w

Górach Apuseni. Otrzymane wyniki sugerują przetrwanie F. faustina in situ w warunkach

lodowcowych, a następnie holoceńską ekspansję w Sudetach. Chociaż dane genetyczne, a
także morfologia muszli wykazały znaczne zróżnicowanie w obrębie badanych populacji i
między nimi, zastosowanie molekularnego rozróżniania gatmków wskazuje, że mamy do
czynienia z jednym gatunkiem. Nasze badania wnoszą wkład do lepszego zrozumienia

wpływu procesów na kształtowanie struktury genetycznej i różnorodności współczesnych
populacji gatunków leśnych o niskiej mobilności.

Podczas analiz morfologicznych, po raz dmgi w historii badań ślimaków lądowych,
ujawniona została anomalia żeńskiej części układu rozrodczego u osobnika Trochulus

hispidus, który również nie mógłby skutecznie kopulować jako samiec ze względu na ślepo
zakończony nasieniowód uniemożliwiając przekazanie plemników [D. 30].

Byłam współautorką nomenklatorycznej dyskusji nad argumentami przemawiającymi
za zachowaniem oryginalnej pisowni nazwy Trochulus lubomirski przeciwko argumentom

przemawiającym za zachowaniem poprawionej pisowni lubomirskii [D.25].

Petasina unidentata, gatinek z rodziny Hygromiidae, został znaleziony na nowym
stanowisku na Roztoczu (SE Polska). Znajduje się ono w rezerwacie przyrody Czartowe Pole
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poza ciągłym zasięgiem rozmieszczenia tego gatunku i stanowi obecnie najbardziej na

wschód wysunięte miejsce jego występowania. Biorąc pod uwagę, że P. unidentata to

gatunek leśny, mało prawdopodobne jest, aby został wprowadzony tam ostatnio przez

człowieka. Może być on raczej postglacjalnym lub nawet interglacjalnym imigrantem na tym

obszarze. Tym samym może być traktowany jako gatunek reliktowy [D. 32].

5.2) Cykle życiowe, biologia rozrodu, ekologia i dynamika populacji ślimaków lądowych

Znajomość cykli życiowych, rozmnażania i dynamiki populacji jest ważna w

kontekście zrozumienia wielu mechanizmów i procesów ewolucyjnych. Są one również

istotne w rozważaniach filogenetycznych, ekologicznych i ochronie przyrody. Jednakże w

przypadku większości ślimaków lądowych, ciągle ta wiedza jest niewystarczająca. Przyczyną

takiego stanu rzeczy prawdopodobnie jest fakt, że badania tego typu, dotyczące choćby

pojedynczego gatunku są bardzo czasochłonne, wymagają systematyczności i trwają wiele lat,

a wyniki, a tym samym publikacje, są znacznie odłożone w czasie. Niemniej jednak wraz z dr

E. Kuźnik-Kowalską podjęłyśmy obserwacje cykli życiowych w laboratorium i/lub w terenie

pięciu pospolitych gatunków (Bradybaena fruticum, Succinea putris, Xerolenta obvia,

Yallonia pulchella i V. costata) i jednego rzadkiego (Aegopinella epipedostoma),

umieszczonego na Czerwonej liście zwierząt zagrożonych. Efektem przeprowadzonych badań

była publikacja 5 artykułów [D.4], [D.5], [D.22], [D.23], [D.24]. Obserwacje pozwoliły

między mnymi określić podstawowe parametry cyklu życiowego tych gatunków, takie jak:

wielkość i liczba jaj w złożu, czas inkubacji, liczba skrętów ślimaków zaraz po wylęgu czy

dhigość życia. W przypadku dwóch gatunków Vallonia ustalono wspólne cechy ich cyklu, tj.

zdeterminowany wzrost, iteroparyczność, dhigowieczność i samozapłodnienie. Natomiast

większa płodność, krótszy okres inkubacji, szybszy wzrost i dłuższy okres życia predestynują

F. pulchella do bycia lepszym kolonizatorem. Po raz pierwszy zaobserwowano rozród

jednorodzicielski u B. fruticum, gatunku należącego do nadrodziny Helicoidea, u

przedstawicieli której taki sposób rozrodu jest bardzo rzadki.

Najszerzej rozmieszczony gatunek z rodzaju Trochulus, T. hispidus był obiektem

badań pod kątem ekologii i biologii rozrodu [D. 14]. Po raz pierwszy został opisany cykl

życiowy tego ślimaka w klimacie środkowoeuropejskim w Polsce. Jest to gatunek

semelparyczny, charakteryzujący się głównie rocznym cyklem życiowym z okresem

rozrodczym trwającym od kwietiiia do października. Obserwacje laboratoryjne i terenowe
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pozwoliły na ustalenie głównych parametrów jego cyklu, a analiza nawyków żywieniowych,

przeprowadzona w Czechach, wykazała, że T. hispidus ma tendencję do ograniczania swojej
diety w trakcie życia.

Natomiast dostosowanie (ang. fitness), które jest miarą sukcesu rozrodczego w

doborze naturalnym, zostało zbadane poprzez ustalenie głównych parametrów cyklu

życiowego T. hispidus w ciągu dwóch pokoleń w warunkach laboratoryjnych [D. 31]. U tego

krótko żyjącego gatunku stwierdzono wydłużony okres młodociany i wysoką śmiertelność

młodych ślimaków, w powiązaniu z bardzo wysoką rozrodczością. Zróżnicowane tempo

wzrostu, nawet wśród osobników pochodzących z tego samego złoża, powoduje rozciągnięcie

okresu rozrodczego w populacji na cały sezon wegetacyjny, co zmniejsza ryzyko

śmiertehiości, skoncentrowane w krótkich okresach niesprzyjających wamnków. Dlatego w

sytuacji, gdy środowisko może zmieniać się na niewielkich przestrzeniach, a nawet w

kolejnych sezonach, sta-ategia nazwana 'bet-hedging strategy' jest optymalna, szczególnie dla

zwierząt o ograniczonej mobilności, takich jak ślimaki lądowe. Natomiast zaobserwowane

obniżenie dostosowania osobników powstałe w wyniku kojarzenia krewniaczego (depresja

inbredowa), najprawdopodobniej zależy od doboru prezygotycznego. Z naszych badań

wynika, że nominalnie prosta semelparyczna strategia w rzeczywistości jest złożonym i

elastycznym systemem, który dostosowuje się do bardzo zmiennych warunków
środowiskowych.

Wszystkie badania dotyczące gatunków z rodzaju Trochulus, w tym przedstawione

powyżej dotyczące T. hispidus, uzupełniają wiedzę o tym taksonie i stanowią kompleksowe

podejście do wyjaśnienia zawiłości taksonomicznych i pochodzenia zmienności

morfologicznej z nimi związanych.

Stopień, w jakim strategie historii życiowych mogą różnić się w zależności od

klimatu, jest ważnym czynnikiem określającym rozmieszczenie i sukces gatunku, jednak

zmienność ta była ignorowana lub niedoceniana u ślimaków lądowych (Peake 1978). Tego

rodzaju dane są wciąż słabo udokumentowane. Zaplanowane przeze mnie i wspólnie

realizowane badania dotyczyły wzrostu i dynamiki populacji mezohygrofilnego gatunku

Bradybaena fruticum i kserofilnego Xerolenta obvia. Populacje obu gatunków pochodziły z

dwóch miejsc o podobnym siedlisku, ale różniących się warunkami klimatycznymi [D. 7],

[D. 17]. Ustalono, że pewne wamnki pogodowe, jak np. wydłużone miesiące z suszą lub

sporadyczne powodzie, istotiiie wpływają na dynamikę populacji B. fruticum. Mogą również
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regulować długość i czas trwania sezonu rozrodczego. U X. obvia czynnikami

determinującymi wzrost i dynamikę populacji były przede wszystkim dhigość sezonu

wegetacyjnego i temperatura. W klimacie umiarkowanym środkowej Europy X. obvia jest

gatunkiem jednorocznym, a większość ślimaków wylęga się jesienią. Zimują młode ślimaki,

które kontynuują wzrost wiosną i latem, a jesienią przystępują do rozrodu. Dwie odległe

geograficznie populacje, podlegające odmiennym warunkom klimatycznym, różnią się pod

względem morfologicznym. Populacja południowo-zachodnia, rosnąca szybciej i dhiżej,

charakteryzuje się większymi, paskowanymi muszlami w porównaniu z populacją północno-

wschodnią, w której dominują muszle mniejsze i białe. Tendencja do zmniejszania się

rozmiarów ciała w rejonach z krótszym okresem wegetacyjnym oraz hipoteza dotycząca

odporności na wysychanie (Desiccation Resistance hypothesis) mogą wyjaśniać różnice w

wielkości muszli X. obvia. Większe muszle w rejonach o cieplejszym i suchszym klimacie

mogą być wynikiem selekcji spowodowanej czynnikami środowiskowymi.

Zarówno u młodych, jak i u dorosłych osobników Yallonia pulchella i V. costata

regularnie obserwowano pewien charakterystyczny rodzaj zachowania w stosunku do

składanych jaj [D. 6]. Ślimak obracając jajo, wykonuje mchy głową i tarką jakby

"zeskrobując" jego powierzchnię, podobnie jak podczas odżywiania. Jednocześnie, w czasie

tej czynności, jajo bardzo często było przytrzymywane nogą i powoli okręcane. Badania

powierzchni jaj wykazały obecność na nich strzępek drapieżnego grzyba nematofagicznego

Arthrobotrys oligospora. Występuje on powszechnie w glebie i prowadzi zróżnicowany tryb

życia. Jest on nie tylko patogenem nicieni, ale również saprofitem, który infekuje korzenie

roślin. W sprzyjających warunkach jest też zdolny do mykopasożytnictwa. To nadzwyczajne

zachowanie Yallonia może być związane z obecnością grzybni na powierzchni jaj.

Zaproponowano trzy możliwe wyjaśnienia pielęgnacji jaj: (l) opieka rodzicielska, (2)

zachowanie troficzne, (3) infekcja jako środek obrony przeciwko nicieniom, które znane są

jako drapieżniki ślimaków, a także ich jaj.

Zintegrowane badania malakologiczno-botaniczne były prowadzone w ruinach zamku

Rogowiec, usyhiowanego na szczycie skalistego wzgórza w Górach Suchych leżących w

Sudetach Środkowych [D. 26]. Na zamku i w jego bezpośrednim otoczeniu znajduje się

bogata malakofauna. Obecność licznych gatunków leśnych, zasiedlających ściółkę, jest

wyjątkową cechą tej malakocenozy. Jej skład jest bezpośrednio związany z porastającymi
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zbocza zamkowe górskimi żyznymi lasami jaworowymi i bukowymi z bujnym runem.

Siedlisko to stanowi bardzo dogodne środowisko dla ślimaków lądowych. Fauna Rogowca

obejmuje gatunki rzadkie i/lub zagrożone w Sudetach, a ruiny stanowią refugium dla

wapniolubnej fauny lądowej. Razem ze stwierdzonymi tu priorytetowymi siedliskami Natura

2000, miejsce to stanowi dużą wartość przyrodniczą i w pełni zasługuje na sklasyfikowanie

go jako prawnie chronionego rezerwatu.

5.3) Współpraca w realizacji badań botanicznych

W okresie poza zatrudnieniem na uczelni (2001-2008) uczestniczyłam w badaniach

terenowych, w wyniku których dokonano opisów flory i zbiorowisk roślinnych użytku

ekologicznego "Starorzecze Łacha Fama" i obszaru Janówka, leżących w obrębie Wrocławia.

Tereny te są bardzo cenne pod względem różnorodności szaty roślinnej i powinny zostać

włączone do obszarów chronionych o wyższym statusie ochrony, co było poshilowane w

opublikowanych dwóch artykułach [D. 28], [D. 29].

W roku 2016 w cyklu prac zaproponowanych zostało 5 istotnych poprawek do obecnie

obowiązującego Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Glonów, Grzybów i Roślin

(Melbourne Code): l) zaproponowano, aby zezwolić na unieważnienie nowo wyznaczonego

epitypu w przypadku, gdy wcześniej wyznaczony epityp został odnaleziony; 2)

zaproponowano, aby w przypadku wyznaczania epitypu zastępczego wymagać pierwszeństwa

izoepitypów; 3) zaproponowano, aby w przypadku wyznaczania nowego lektotypu wymagać

pierwszeństwa izolektotypów, gdy wcześniej wyznaczony lektotyp został zagubiony lub

zniszczony; 4) zaproponowano, aby w przypadku stwierdzenia, że epityp stanowi więcej niż

jeden okaz zezwolić na jego kolejną typifikację; 5) zaproponowano, aby uściślić i tym samym

wzmocnić Artykuł 9. 14 Kodeksu co do wymagań odnośnie kolejnych typifikacji [D.9]-

[D. 13]. Wszystkie zaproponowane zmiany były przedmiotem głosowań Komisji

Nomenklatury na Kongresie Botanicznym w Shenzhen, Chiny w lipcu 2017 r.

Uczestniczyłam także w badaniach dotyczących ustalenia potencjalnej niszy

klimatycznej, nowego dla flory Polski gatunku Selinum alatum, z podkreśleniem jego

możliwości rozprzesti'zeniania się w przyszłości i wskazaniem obszarów nadających się do

inwazji. Otrzymane wyniki sugerują, że roślina ta może stać się potencjalnym, nowym

elementem w niektórych półnaturalnych lub zaburzonych ekosystemach górskich, zwłaszcza

w Europie środkowej i południowej [D.3].
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Nowym, szczególnie ciekawym doświadczeniem była etnofannakologiczna analiza

historycznych tekstów zielarzy (laborantów) z Krummhubel (obecnie Karpacz w poh.idniowo-

zachodniej Polsce). Miejscowość ta była zwana 'wsią farmaceutów', ze względu na licznych

ziołoleczników mieszkających tam pod koniec XVII wieku. W oparciu o spisane w 1943 roku

przez Reitziga oryginalne receptury przeprowadziliśmy analizę składników używanych w

przygotowywanych lekach. Przedstawiliśmy bazę danych zawierającą 348 raportów o

zastosowaniu 46 leków opartych na 70 taksonach roślin i innych składnikach, takich jak:

preparaty zwierzęce, grzyby, substancje nieorganiczne i organiczne, minerały, nalewki oraz

eliksiry. Zwróciliśmy uwagę na częste zalecanie ziół z rodziny Fabaceae na układ oddechowy

i w ginekologii, a także Asteraceae na układ oddechowy i problemy sercowo-naczyniowe. W

problemach żołądkowo-jelitowych najczęściej używano gatunków z rodzin Asphodelaceae,

Burseraceae i Rosaceae. Nasze analizy wykazały, że wiele roślin, używanych w lecznictwie

przez zielarzy z Krummhiibel, było również znanych i stosowanych w innych rejonach

Europy między XVI a XX wiekiem. Jednak osiem, przeważnie egzotycznych taksonów,

odnotowaliśmy wyłącznie w leczniczych mieszankach zielarzy z Krummhubel. Należą do

nich: Copaifera officinalis L., Drimys winteri J.R. Forst. & G. Forst., Hedysarum spp.,

Myristica fragrans Houtt., Piper longum L., Silone baccifera (L.) Roth i Syzygium

aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry. Chociaż rośliny te pochodzą z różnych stron świata,

dość często były stosowane w tych mieszankach ziołowych i nadal są bardzo ważnymi

składnikami używanymi we współczesnej fitoterapii. Leki ziołowe, te obecnie już

niewykorzystywane, a także te nadal stosowane w leczeniu konwencjonalnym, mogą być

interesującymi punktami wyjścia w odkrywaniu kolejnych nowych leków. Odtworzenie

mieszanek terapeutycznych z zachowanych receptur zielarzy z Krummhubel umożliwiłoby

zdobycie wiedzy na temat rzeczywistych skutków wykorzystania tych leków i ich działania

terapeutycznego [D. 19].

Analiza kolekcji zbiorów botanicznych z rodzaju Juncus (Juncaceae) zgromadzonych

w ziehiiku WRSL (należącego do Muzeum Przyrodniczego Uniwersytet! Wrocławskiego)

pozwoliła na ocenę ich znaczenia dla badań taksonomicznych i nad bioróżnorodnością od

1821 roku. Kolekcja jest bogata w typy opisowe (ok. 3,6%); zidentyfikowano 76 nowych (z

łącznej liczby 78), ważnych historycznie i nomenklaturowo okazów (typy, materiał

oryginalny i tzw. topotypy). Niektóre okazy stanowią duplikaty tych, które były

przechowywane w Berlinie, a zostały zniszczone podczas II wojny światowej. Mimo, że

przedstawiciele rodzaju Juncus występują w Afiyce stosunkowo rzadko, to jednak największa
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liczba okazów typowych przechowywanych w WRSL pochodzi z Republiki Południowej
Afiyki (42, 3% wszystkich typów opisowych). Inne typy opisowe pochodzą m. in. z USA,

Indii i Kanady. Nasze analizy wykazują, że nieskatalogowane stare kolekcje, które są
niedostatecznie zbadane i wykorzystywane, a mogą stanowić ważne źródło badań nad

bioróżnorodnością, ochroną gatunkową, taksonomią i nomenklaturą [D. 8].

Moje osiągnięcia naukowe zostały wyróżnione Nagrodą J. M. Rektora Uniwersytehi
Wrocławskiego w 2018 r. W roku 2015 zostałam uhonorowana Dyplomem J. M. Rektora

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, za współautorstwo w cyklu publikacji

dotyczących "Aplikacji metod molekularnych w systematyce wybranych gatunków zwierząt"
(współpraca z dr. Tomaszem Strzałą i dr Elżbietą Kuźnik-Kowalską, Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu).

Jestem autorką i współautorką 30 doniesień konferencyjnych (9 międzynarodowych i

21 krajowych) (Zał. 3A: 11. 4). Aktywnie uczestniczyłam w 15 konferencjach naukowych (4

międzynarodowych i 11 krajowych). Napisałam 15 recenzji artykułów naukowych

zgłoszonych do 12 czasopism zagranicznych i ta-ajowych (Żal. 3A: 11. 9). We współautorstwie

wykonałam łącznie 7 inwentaryzacji przyrodniczych, ekspertyz dotyczących gatunków
chronionych i innych opracowań (Zał. 3A: III. l).

6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz
popularyzujących naukę

W latach 1999-2008 (do momentu zatrudnienia na UWr) pracowałam jako nauczycielka w

Ginmazjum nr 36 i 39 oraz w Szkole Podstawowej nr 34 we Wrocławiu. Nabyłam wtedy
doświadczenie w pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

Na UWr zajęcia prowadzę od momentu zatmdnienia w Muzeum Przyrodniczym dla

studentów studiów stacjonarnych, zarówno licencjackich jak i magisterskich mojego

macierzystego Wydziału Nauk Biologicznych, dla takich kierunków jak: Biologia, Biologia

człowieka. Biologia z chemią, Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Mikrobiologia i
Nauczyciel Przyrody.

Prowadzone przeze mnie przedmioty to: Enyironmental biology (wykład i ćwiczenia

dla studentów programu Erasmus), Ewolucja i biologia bezkręgowców (wykład i ćwiczenia),
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Ewolucjonizm (konwersatorium). Fauna mięczaków Polski (ćwiczenia i ćwiczenia terenowe),

Gatunki obce w faunie Polski (wykład), Technologie informacyjne w pracy dydaktycznej

(konwersatorium). Dydaktyka biologii (wykład, ćwiczenia i śródroczne praktyki w szkole).

Przez kilka lat byłam opiekunem wrześniowych praktyk pedagogicznych ciągłych dla

studentów i studenckich praktyk zawodowych. Byłam też opiekunem l pracy magisterskiej i

współautorką opracowań sylabusów do następujących przedmiotów: Ewolucja i biologia

bezkręgowców. Bezkręgowce, Polski, Fauna mięczaków Polski oraz uczestniczyłam w

opracowywaniu Regulaminu praktyk zawodowych. W 2009 roku ukończyłam szkolenie pt.:

"E-leaming w szkołach wyższych - od pomyshi do realizacji" zorganizowane w Warszawie

przez Instytut Szkoleń Profesjonalnych. Prowadziłam zajęcia w ramach kursu

dokształcającego dla nauczycieli biologii szkół średnich (2013) pt. "Problemy współczesnej

biologii".

Od 2013 r. prowadzę zajęcia dydaktyczne w Muzeum Przyrodniczym (prelekcje,

ćwiczenia, ćwiczenia na wystawach muzeum) w ramach oferty edukacyjnej dla szkół na

różnych etapach kształcenia. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów

szkół z całej Polski, w tym uczestników miejskiego programu "Szkoła w mieście". Łącznie

przeprowadziłam 390 godzin zajęć z 6 różnych tematów.

Aktualnie uczestniczę w realizacji projektu współfinansowanego przez Unię

Eiiropejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu "Trzeciej

Misji Uczelni" ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania

3. 1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i

rozwoju, Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" 2014-2020 (POWR.03.01.00-

IP.08-00-3MU/18 realizowanego w latach 2018-2020; kierownik: dr Katarzyna Guz-Regner).

Za osiągnięcia dydaktyczne zostałam nagrodzona czterokrotnie przez J. M. Rektora

UWr(2009, 2017, 2018 i 2019).

W celu popularyzacji nauki od wielu lat aktywnie przygotowuję i prowadzę wykłady,

ćwiczenia i warsztaty realizowane podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki i dla uczniów

wszystkich rodzajów szkół z Dolnego Śląska (Krotoszyńska Noc z Biologią, Oleśnicka Noc z

Przyrodą dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych). Regularnie prowadzę wykłady i

warsztaty w ramach uniwersyteckiego projektu "Mój Pierwszy Uniwersytet" (2014-obecnie).

Prowadziłam także wykład dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku (2015) oraz

przygotowałam i prowadziłam dwukrotnie warsztaty i wykład dla uczniów-studentów
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Uniwersytetu Dzieci (kierunki Inspiracje i Odkrywanie, 2015, 2016 i 2019). W 2015 roku
zostałam wyróżniona tytułem Wykładowca Roku za wykład "Czy ślimaki 'rodzą się' z
muszlą?", przyznawanym w głosowaniu uczestników. Od 2008 roku uczestniczę w pracach
Okręgowego Komitetu Olimpiady Biologicznej we Wrocławiu, które polegają na
recenzowaniu prac badawczych (łącznie 58 recenzji), nadzorze przebiegu zawodów II

stopnia, sprawdzaniu testów, praktycznym przygotowaniu zawodników do etapu centi-alnego i
międzynarodowego OB (np. preparacja bezh-ęgowców i oznaczanie ślimaków) oraz
układaniu zadań do zawodów na różnych szczeblach.

W zakresie mojej dzi^alności organizacyjnej na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego
mogę wymienić prace w:

- zakresie przetwarzania danych osobowych w projektach badawczych w systemie POL-on
(2017-2020); ukończyłam cykl seminariów pt. "POL-on, zintegrowany system informacji o
szkolnictwie wyższym i nauce w Ustawie 2.0" zorganizowanych przez Zespół ds. Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, Agencji Szkolenia i Promocji Kadr (2019);

- Zespole ds. Jakości Kształcenia na kierunku Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
(2020-obecnie);

- Radzie Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne (2019-2020);

- Radzie Wydziału Nauk Biologicznych (2020-2024);

- komisji egzaminacyjnej studiów licencjackich (2013);

- komisji rekrutacyjnej studiów II stopnia na kierunki Biologia i Zarządzanie środowiskiem
pnzyrodniczym (2019);

- orgamzowaniu i koordynowaniu zajęć w Muzeum Przyrodniczym w ramach oferty
edukacyjnej dla szkół na różnych etapach kształcenia (od 2013);

- kolekcjach muzealnych naukowych zbiorów bezkręgowców (w szczególności
malakologicznych) w Muzeum Przyrodniczym.

Za działalność organizacyjną otrzymałam pięciokrotnie nagrodę J. M. Rektora UWr
(2009, 2014, 2017, 2018 i 2019).

^^\ ^o (A^L '7h? cU^
^
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I. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART.

219 UST. l. PKT 2 USTAWY

l. Cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych, zgodnie z art. 219 ust. l.
pkt 2b Ustawy

a) Tytuł osiągnięcia naukowego

Plastyczność fenotypowa i zróżnicowanie genetyczne problematycznych taksonów
ślimaków lądowych z rodzaju Trochulus (Gastropoda: Hygromiidae)

b) Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe
Osiągnięcie naukowe stanowi jednotematyczny cykl 6 publikacji z lat 2013-2020. We
wszystkich artykułach jestem pierwszym autorem i jednocześnie autorem
korespondencyjnym.
Sumaryczny IF artykułów naukowych: 17, 031
Suma punków MNiSW2oi6: 215
Suma punków MNiSW2oi9: 680

[H. l] Proćków M., Mackiewicz P., Pieńkowska J. R. 2013. Genetic and
morphological studies of species staftis for poorly known endemic Trochulus
phorochaetius (Bourguignat, 1864) (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae), and its
comparison with closely related taxa. Zoological Joumal of the Linnean Society
169:124-143.

IF2oi3: 2,658 MNiSW2oi6: 40 pkt. MNiSW2oi9: 140 pkt.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaprojektowaniu i kierowaniu badaniami, zbiorze i
oznaczeniach materiałów do badań, pomiarach i analizach statystycznych muszli i układu rozrodczego
wraz z ich opisem, wykonaniu wykresów, zdjęć i map, interpretacji i dyskusji wyników, napisaniu
manuskryptu.

[H. 2] Proćków M., Kuźnik-Kowalska E., Mackiewicz P. 2017a. Phenotypic
plasticity can explain evolution of sympatric polymorphism m the hairy snail
Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758). Current Zoology 63(4): 389-402.
IF2017: 2,393 MNiSW2oi6: 35 pkt. MNiSW2oi9: 100 pkt.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaprojektowaniu i kierowaniu badaniami, zbiorze
materiałów do hodowli, pomiarach i analizach statystycznych muszli, opracowaniu i opisaniu
wyników pochodzących z krzyżówek, wykonaniu wykresów i zdjęć, interpretacji i dyskusji wyników,
napisaniu manuskryptu.

[H. 3] Proćków M., Kuźnik-Kowalska E., Mackiewicz P. 2017b. The influence of
climate on shell variation in Trochulus striolatus (C. Pfeiffer, 1828) (Gastropoda:
Hygromiidae) and its implications for subspecies taxonomy. Aimales Zoologici 67(2):
199-220.
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2017: 1,022 MNiSW2oi6: 25 pkt. MNiSW2oi9: 40 pkt.
Mój wkład w powstanie tej praq/ polegał na zaprojektowaniu i kierowaniu badaniami,
zbiorze/wypożyczeniu materiałów do badań, pomiarach i analizach statystycznych muszli przy
pomocy programu Statistica wraz z ich opisem, wykonaniu zdjęć i map, interpretacji i dyskusji
wyników, napisaniu manuskryptu.

[H.4] Proćków M., Strzała T., Kuźnik-Kowalska E., Proćków J., Mackiewicz P.

2017c. Ongoing Speciation and Gene Flow between Taxonomically Challenging
Trochulus Species Complex (Gasb-opoda: Hygromiidae). PLoS ONE 12(1): eOl 70460.
IF2oi7: 2, 766 MNiSW2oi6: 40 pkt. MNiSW2oi9: 100 pkt.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaprojektowaniu i kierowaniu badaniami, zbiorze

wszystkich materiałów do badań, pomiarach i analizach statystycznych muszli i układu rozrodczego,
wykonaniu wykresów, zdjęć i map, interpretacji i dyskusji wyników, napisaniu manuskryptu.

[H.5] Proćków M., Proćków J., Błażej P., Mackiewicz P. 2018. The influence of
habitat preferences on shell morphology in ecophenotypes of Trochulus hispidus
complex. Science ofthe Total Enviromnent 630:1036-1043.
IF2oi8: 5, 589 MNiSW2oi6: 40 pkt. MNiSW2oi9: 200 pkt.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaprojektowaniu i kierowaniu badaniami, zbiorze

wszystkich materiałów do badań, pomiarach muszli, przygotowaniu danych klimatycznych i
mikrosiedliskowych, wykonaniu zdjęć, interpretacji i dyskusji wyników, napisaniu manuskryptu.

[H. 6] Proćków M., Kuźnik-Kowalska E., Pieńkowska J. R., Zeromska A.,

Mackiewicz P. (in press). Speciation in sympatric species of land snails firom the
genus Trochulus (Gastropoda, Hygromiidae). Zoologica Scripta
https://doi. org/l 0. 1111/zsc. 12458
IF2oi9: 2,603 MNiSW2oi6: 35 pkt. MNiSW2oi9: 100 pkt.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaprojektowaniu i kierowaniu badaniami, zbiorze

wszystkich materiałów do badań, pomiarach i analizach statystycznych muszli, układu rozrodczego i
krzyżówek międzygatunkowych wraz z ich opisem, wykonaniu wszystkich wykresów i mapy
przedstawiającej badane stanowiska, interpretacji i dyskusji wyników, napisaniu wstępnej wersji
manuskryptu.

II. INFORMACJA O AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

l. Wykaz opublikowanych monografii naukowych niewymienionych w pkt 1.1 po
uzyskaniu stopnia doktora

[D. l] Proćków M. 2009. The genus Trochulus Chemnitz, 1786 (Gastropoda:
Pulmonata: Hygromiidae) - a taxonomic reyision. Folia Malacologica 17: 101-176.

Praca w całości wykonana przeze mnie.
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2. Wykaz opublikowanych rozdziałów w monografiach naukowych po uzyskaniu
stopnia doktora

[D.2] Błoszyk J., Chrzanowski A., Dobrowolski D., Kurka A., Kuźnik-Kowalska E.,
Mazur M., Olszewski P., Pawlikowski K., Pawlikowski T., Proćków M., Skarżyński
D. & Szymkowiak P. 2013. Bezkręgowce. W: Knapik R. & Raj A. (red. ). Przyroda
Karkonoskiego Parku Narodowego. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra: 359-
404.

Wykonałam zdjęcia i wraz z E. Kuźnik-Kowalską napisałam rozdział dotyczący mięczaków.

3. Wykaz opublikowanych
niewymienionych w pkt 1.1

artykułów w czasopismach naukowych

A) Artykuły naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Joumal Citation
Reports (JCR) wszystkie po uzyskaniu stopnia doktora (alfabetycznie)

[D.3] Konowalik K., Proćków M., Proćków J. 2017. Climatic niche of Selinum

alatum (Apiaceae, Selineae), a new invasive plant species in Central Europę and its
alterations according to the climate change scenarios: arę the European mountains
threatened by invasion? PLOS ONE 12(8): e0182793.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu danych geograficznych nt. występowania
gatunku oraz pomocy w interpretacji i dyskusji wyników badań. Miałam też udział w pisaniu i edytowaniu
wstępnej oraz ostatecznej wersji pracy.

[D. 4] Kuźnik-Kowalska E., Pokryszko B. M., Prożków M. 2012. Contribution to
knowledge ofthe life cycle ofAegopinella epipedostoma (Fagot, 1879) (Gastropoda:
Pulmonata: Zonitidae) in the laboratory. Joumal ofConchology 41: 115-118.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na interpretacji i dyskusji wyników badań. Miałam też udział w
pisaniu i edytowaniu ostatecznej wersji pracy.

[D. 5] Kuźnik-Kowalska E., Lewandowska M., Pokryszko B. M., Proćków M. 2013.
Reproduction, growth and circadian activity of Bradybaena fruticum (O. F. Muller,
1774) (Gastropoda: Pulmonata: Bradybaenidae) in the laboratory. Central European
Joumal ofBiology 8(7): 693-700.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na interpretacji i dyskusji wyników badań. Miałam też udział w
pisaniu i edytowaniu ostatecznej wersji pracy.

[D. 6] Kuźnik-Kowalska E., Proćków M., Pląskowska E., Pokryszko B. M. 2018.
Egg grooming in Yallonia snails - anti-parasite defence or trophic behaviour? Polish
Joumal ofEcology 66: 64-69.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i częściowym prowadzeniu obserwacji
laboratoryjnych, interpretacji i dyskusji wyników badań oraz napisaniu wstępnej wersji manuskryptu.
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[D. 7] Marzec M., Kuźnik-Kowalska E., Proćków M. 2020. Shell morphology,
growth pattem and population dynamics of the land snail Xerolenta obvia (Menke,
1828) in two areas ofdifferent climatic conditions within a temperate climate region.
Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 66(1): 69-84.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu, kierowaniu i częściowym prowadzeniu badań
terenowych, interpretacji i dyskusji wyników badań oraz napisaniu wstępnej i ostatecznej wersji
manuskryptu.

[D. 8] Proćków J., Faltyn-Parzymska A., Jarzembowski P., Proćków M., Jakubska-
Busse A. 2020. How many type specimens can be stored in old lesser-known herbaria
with turbulent histories? - A Juncus case study reveals their importance in taxonomy
and biodiversity research. PhytoKeys 153: 85-110.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pomocy w opracowywaniu i interpretacji wyników oraz
udziale w pisaniu dyskusji.

[D. 9] Proćków J., Proćków M. 2016a. (204) Proposal to pennit supersession of a
new epitype when a previously designated epitype is rediscovered. Taxon 65 (2): 412.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pomocy w interpretacji i dyskusji oraz przygotowaniu tekstu
do publikacji propozycji do zmiany w Międzynarodowym Kodeksie Nomenklatury Glonów, Grzybów i
Roślin.

[D. 10] Proćków J., Proćków M. 2016b. (205) Proposal to require precedence of
isoepitypes in designating a replacement epitype. Taxon 65 (2): 413.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pomocy w interpretacji i dyskusji oraz przygotowaniu tekstu
do publikacji propozycji do zmiany w Międzynarodowym Kodeksie Nomenklatury Glonów, Grzybów i
Roślin.

[D. ll] Proćków J., Proćków M. 2016c. (259) Proposal to require precedence of
isolectotypes when a previously designated lectotype has been lost or desta-oyed.
Taxon 65 (3): 650.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pomocy w interpretacji i dyskusji oraz przygotowaniu tekstu
do publikacji propozycji do zmiany w Międzynarodowym Kodeksie Nomenklatury Glonów, Grzybów i
Roślin.

[D. 12] Proćków J., Proćków M. 20 lód. (260) Proposal to clarify and enhance Article
9. 14 of the Code wifh respect to the exigencies of subsequent typifications. Taxon 65
(3): 651.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pomocy w interpretacji i dyskusji oraz przygotowaniu tekstu
do publikacji propozycji do zmiany w Międzynarodowym Kodeksie Nomenklatury Glonów, Grzybów i
Roślin.

[D. 13] Proćków J., Proćków M. 2016e. (261) Proposal to permit that an epitype found
to be morę than one specimen can be subsequently typified. Taxon 65 (3): 651-652.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pomocy w interpretacji i dyskusji oraz przygotowaniu tekstu
do publikacji propozycji do zmiany w Międzynarodowym Kodeksie Nomenklatury Glonów, Grzybów i
Roślin.
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[D. 14] Proćków M., Drvotova M., Jurićkova L., Kuźnik-Kowalska E. 201 3. Field and
laboratory studies on the life-cycle, growth and feeding preference in the hairy snail
Trochulus hispidus (L., 1758) (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae). Biologia 68:
131-141.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu, kierowaniu i przeprowadzeniu badań
terenowych oraz laboratoryjnych dotyczących biologii rozrodu, opracowaniu materiałów i przedstawieniu
znacznej części wyników, np. wykresów (figs l, 2, 3, 5, 6), interpretacji i dyskusji wyników badań oraz
napisaniu wstępnej i ostatecznej wersji manuskryptu.

[D. 15] Prożków M., Duda M., Kruckenhauser L., Maassen W. J. M., de Winter A. J.,
Mackiewicz P. 2019. Redescńption of the western Bałkan species Xerocampylaea
waldemari and its phylogenetic relationships to other Urticicolini (Gastropoda:
Hygromiidae). Systematics and Biodiversity 17(4): 367-384.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaprojektowaniu i kierowaniu badaniami, wypożyczeniu
materiałów muzealnych, pomiarach i analizach statystycznych muszli i układu rozrodczego wraz z ich
opisem, wykonaniu powiązanych z tym wykresów, zdjęć i mapy, interpretacji i dyskusji wyników badań
oraz napisaniu wstępnej wersji manuskryptu.

[D. 16] Proćków M., Konowalik K., Proćków J. 2019. Contrasting effects of climate
change on the European and global potential distoributions of two Mediterranean
helicoid terrestrial gastropods. Regional Enyironmental Change 19: 2637-2650.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu badań i przygotowaniu danych geograficznych
nt. występowania gatunków, interpretacji i dyskusji wyników badań oraz napisaniu wstępnej i ostatecznej
wersji manuskryptu (wszystkie rozdziały z wyjątkiem: "Environmentat data and Spatial Distribution
Modelling"; "Bioclimatic factors contributing to the distribution of C. yirgata and H. cinctella").

[D. 17] Proćków M., Kuźnik-Kowalska E., Lewandowska M. 2012. Differences in
population dynamics of Bradybaena fruticum (O. F. Muller, 1774) (Gastropoda:
Pulmonata: Bradybaenidae) in a submontane and lowland area of Poland. Animal
Biology62:451-462.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu części badań terenowych,
opracowaniu zależności danych klimatycznych z analizą tempa wzrostu ślimaków, interpretacji i dyskusji
wyników badań oraz napisaniu wstępnej i ostatecznej wersji manuskryptu.

[D. 18] Proćków M., Strzała T., Kuźnik-Kowalska E., Mackiewicz P. 2014.
Morphological similarity and molecular divergence of Trochulus striolatus and T.
montanus, and their relationship to sympatric congeners (Gastropoda: Pulmonata:
Hygromiidae). Systematics and Biodiversity, 12(3): 366-384.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaprojektowaniu i kierowaniu badaniami, zbiorze wszystkich
materiałów do badań, pomiarach i analizach statystycznych muszli i układu rozrodczego, opracowaniu
wyników morfologicznych i wykonaniu wszystkich wykresów, zdjęć i map, interpretacji i dyskusji wyników
badań oraz napisaniu wstępnej wersji manuskryptu.

[D. 19] Spałek K., Spielvogel I., Proćków M., Proćków J. 2019. Historical
ethnophannacology of the herbalists fi-om Krummhubel in the Sudety Mountains
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(seventeenth to nineteenth century), Silesia. Joumal of Ethnobiology and
Ethnomedicine 15:24.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na analizach składników używanych w mieszankach i przypisaniu
ich medycznego użycia, porównaniu roślin leczniczych zielarzy z Krummhiibel z historycznymi listami tych

roślin używanych w Europie, wykonaniu wykresów (figs 2, 3, 4, 5) i pomoc w przygotowaniu tabel l i 2,

interpretacji i dyskusji wyników badań oraz napisaniu niektórych rozdziałów manuskryptu ("Medicinal

plants of Krummhubel herbalists used in other ethnobotanical studies", "Therapeutic effects of medicinal

plants in traditional and modern medicine" oraz większość rozdziału "Materiał and methods").

[D.20] Zając K. S., Proćków M., Zając K., Stec D., Lachowska-Cieriik D. 2020.
Phylogeography and potential glacial refugia ofterrestrial gastropod Faustina faustina
(Rossmassler, 1835) (Gastropoda: Eupulmonata: Helicidae) inferred fi-om molecular
data and species distribution models. Organisms Diversity & Evolution 20: 747-762.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zbiorze znacznej części materiału, monitorowaniu postępu

badań na każdym etapie badań, pomocy w interpretacji i dyskusji wyników. Miałam też udział w pisaniu i

edytowaniu wstępnej i ostatecznej wersji pracy.

B) Artykuły naukowe w czasopismach innych niż znajdujące się w bazie JCR przed
uzyskaniem stopnia doktora

[D.21] Proćków M. 1997. Shell variation in some populations of Trichia hispida (L.)
from Poland (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae). Genus 8 (3-4): 765-795.

Praca w całości wykonana przeze mnie.

C) Artykuły naukowe w czasopismach innych niż znajdujące się w bazie JCR po
uzyskaniu stopnia doktora (alfabetycznie)

[D.22] Kuźnik-Kowalska E., Baran M., Proćków M. 2020. Reproduction and growth
of Xerolenta obvia (Menke, 1828) (Gastropoda: Eupulmonata: Geomitridae) in
laboratory conditions. Folia Malacologica 28(3): 201-209.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał opracowaniu wyników w postaci Tabeli l, pomocy w

interpretacji i dyskusji wyników badań oraz napisaniu wstępnej wersji manuskryptu.

[D.23] Kuźnik-Kowalska E., Pokryszko B. M., Proćków M., Oczkowska M. 2013a.
On the population dynamics, reproductive biology and growth of Succinea putris
(Linnaeus, 1758) (Gastropoda: Pulmonata: Succineidae). Folia Malacologica 21(4):
215-224.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał opracowaniu wyników w postaci Tabeli 2, pomocy w

interpretacji i dyskusji wyników badań. Miałam też udział w pisaniu i edytowaniu ostatecznej wersji pracy.

[D.24] Kuźnik-Kowalska E., Proćków M. 2016. Reproductive biology and growth of
two Yallonia species in laboratory conditions (Gastropoda: Eupulmonata:
Yalloniidae). Folia Malacologica 24 (4): 265-273.
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na częściowym zaprojektowaniu badań i prowadzeniu hodowli
laboratoryjnej, interpretacji i dyskusji wyników badań oraz napisaniu wstępnej i ostatecznej wersji
manuskryptu.

[D. 25] Lesicki A., Proćków M., Magowski W. 2013. On the spelling of Trochulus
lubomirskii vs. lubomirski (Ślósarski, 1881) (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae) -
the opposite point ofview. Folia Malacologica 21: 99-103.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na interpretacji i dyskusji. Miałam też udział w pisaniu i
edytowaniu ostatecznej wersji pracy.

[D.26] Maltz T.K., Proćków M., Kuźnik-Kowalska E., Proćków J. 2019. Ruins of the
Rogowiec castle with Natura 2000 habitats as a refugium for ten-estrial gastropods m
the Suche Mountains (Central Sudetes, SW Poland). Folia Malacologica 27 (l): 53-
60.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na częściowym zbiorze, przebieraniu i oznaczaniu materiałów,
interpretacji i dyskusji wyników badań oraz napisaniu wstępnej wersji manuskryptu.

[D.27] Pieńkowska J. R., Proćków M., Górka M., Lesicki A. 2018. Distribution of
Monacha claustralis (Rossmassler, 1834) and M. cartusiana (O. F. Muller, 1774)
(Eupulmonata: Hygromiidae) in Cenb-al European and Bałkan countnes: new data.
Folia Malacologica 26 (2): 103-120.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zebraniu części materiałów do badań, pomocy w interpretacji
i dyskusji wyników badań. Miałam też udział w przygotowaniu i edytowaniu ostatecznej wersji pracy.

[D. 28] Proćków J., Proćków M. 2005. Wartości przyrodnicze Janówka (NW
Wrocław) - terenu przeznaczonego pod inwestycje miejskie. Acta Botanica Silesiaca
2: 79-94.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pomocy w badaniach terenowych, interpretacji i dyskusji
wyników badań. Miałam też udział w pisaniu i edytowaniu ostatecznej wersji pracy.

[D.29] Proćków J., Proćków M. 2008. Szata roślinna użytku ekologicznego
'Starorzecze Łacha Fama' (NW Wrocław, woj. dolnośląskie). Acta Botanica Silesiaca
3: 83-105.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pomocy w badaniach terenowych, interpretacji i dyskusji
wyników badań. Miałam też udział w pisaniu i edytowaniu ostatecznej wersji pracy.

[D.30] Prożków M., Kuźnik-Kowalska E. 2012. Ań anomaly of the reproductive
organs in Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758) (Gastropoda: Puhnonata:
Hygromiidae). Folia Malacologica 20(1): 39^tl.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zebraniu i analizie materiału, opisie wyników, wykonaniu
zdjęć, interpretacji i dyskusji wyników oraz napisaniu wstępnej i ostatecznej wersji manuskryptu.

[D.31] Proćków M., Kuźnik-Kowalska E. 2016. Major fitness components in life
history of euryoecious land snail Trochulus hispidus (Gastropoda: Hygromiidae).
Folia Malacologica 24 (3): 179-184.
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaprojektowaniu i kierowaniu badaniami, zbiorze materiałów

do hodowli laboratoryjnej, częściowym prowadzeniu hodowli, opracowaniu i opisie wyników, wykonaniu
wszystkich wykresów, interpretacji i dyskusji wyników badań oraz napisaniu wstępnej i ostatecznej wersji
manuskryptu.

[D. 32] Proćków M., Kuźnik-Kowalska E. 2018. Petasina unidentata (Drapamaud,
1805) - a new species for the mollusc fauna of the Roztocze Upland (SE Poland).
Folia Malacologica 26 (4): 271-273.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pomyśle i kierowaniu działaniami prowadzącymi do napisania
artykułu, opracowaniu i opisie wyników, wykonaniu mapy i zdjęć oraz napisaniu wstępnej i ostatecznej
wersji manuskryptu.

4. Informacja o wystąpieniach na krajowych lub międzynarodowych konferencjach
naukowych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie i
wykładów plenarnych

Wyniki badań naukowych, które prowadzę prezentowane były w fonnie wystąpień ustnych i
plakatów (łącznie 30), na konferencjach, zjazdach naukowych i spotkaniach, polskich (8
referatów i 12 plakatów) i zagranicznych (4 referaty i 6 plakatów). W 16 przypadkach byłam
autorem refemjącym lub prezentującym plakat.

A) Wygłoszone referaty na międzynarodowych i krajowych konferencjach
tematycznych:

l. Proćków M., Pieńkowska J. R., Strzała T., Kuźnik-Kowalska E., Proćków J., Błażej
P., Mackiewicz P. 2019. Factors influencing microevolutionary processes in
taxonomically challenging land snail species of Trochulus (Gastropoda:
Hygromiidae). World Congress of Malacology, August 11-16, 2019, Pacific Grove,
CA, USA, p. 150.

2. Proćków M., Duda M., Kruckenhauser L., Maassen W. J. M., de Winter A. J.,
Mackiewicz P. 2019. Analizy genetyczne i moifolo^CTJie Xerocampylaea waldemari
zapomnianego gatunku z Bałkanów (Gastropoda: Hygromiidae: Urticicolini). XXXV
Krajowe Seminarium Malakologiczne, Szczecin 15-17.05.2019 w: Kobak J., Maltz T.
K. (red. ) Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe,
Poznań, s. 41-42.

3. Proćków M., Kuźnik-Kowalska E., Proćków J., Błażej P., Mackiewicz P. 2018.
Plastyczność fenotypowa Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758) i jej znaczenie
ewolucyjne. XXXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne, Toruń 13-15. 09.2018 w:
Maltz T. K., Kobak J., Kałuski T. (red. ) Problemy współczesnej malakologii. Bogucki
Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 57-58.

4. Proćków M., Pieńkowska J. R., Kuźnik-Kowalska E., Mackiewicz P. 2017. Is the tme

identity of Trochulus coelomphala (Gastropoda: Hygromiidae) possible? EUROMAL
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- 8th European Congress of Malacological Societies, Kraków, Poland, 10-14. 09. 2017.
p. 73.

5. Proćków M., Kuźnik-Kowalska E" Mackiewicz P. 2016. Plastyczność fenotypowa i
brak barier rozrodczych między dwoma morfologicznymi formami Trochulus hispidus
(Gastropoda: Hygromiidae). XXXII Krajowe Seminarium Malakologiczne, Spała 13-
15. 10.2016 w: Maltz T. K., Kałuski T., Sulikowska-Drozd A. (red. ) Problemy
współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 57.

6. Proćków M., Kuźnik-Kowalska E., Mackiewicz P. 2016. Climate-related shell

yańation in Trochulus striolatus (Gastropoda: Hygromiidae) and its implications for
subspecies taxonomy. World Congress of Malacology, Penang, Malezja, 18-
24. 07.2016. p. 175.

7. Proćków M., Strzała T., Kuźnik-Kowalska E., Proćków J., Mackiewicz P. 2015.
Wielometodyczne podejście do identyfikacji gatunków z rodzaju Trochulus
(Gastropoda: Hygromiidae). XXXI Krajowe Seminarium Malakologiczne, Wieliczka
22-25. 09.2015 w: Maltz T. K., Kahiski T. (red. ) Problemy współczesnej malakologii.
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 38-39.

8. Proćków M., Kuźnik-Kowalska E. 2014. Trwała adaptacja czy plastyczność
fenotypowa? XXX Krajowe Seminarium Malakologiczne, Łopuszna 8-10. 10. 2014

9. Proćków M., Strzała T., Kuźnik-Kowalska E. 2013. Podobieństwo morfologiczne i
zróżnicowanie genetyczne Trochulus striolatus (C. Pfeiffer, 1828) i T. montanus
(Studer, 1820) (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae). XXIX Krajowe Seminarium
Malakologiczne, Świnoujście, 16-19. 04.2013 w: Kałuski T., Gawlak M. (red.)
Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 42-
43.

lO. Proćków M., Pieńkowska J.R., Mackiewicz P. 2012. Analiza morfologiczna i
filogenetyczna Trochulus phorochaetius (Bourguignat, 1864) (Gastropoda:
Pulmonata: Hygromiidae) i pokrewnych taksonów. XXVIII Krajowe Seminarium
Malakologiczne, Boszkowo k/Leszna, 8-11.05.2012 w: Kahiski T., Gawlak M. (red.)
Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 39-
40.

B) Referaty wspólautorskie:

11 Pieńkowska J. R., Kosicka E., Manganelli G., Giusti F., Barbato D., Hallgass A.,
Andersen R., Telfer M., Proćków M., Górka M., Yardinoyannis K., Lesicki A. 2019.
Exploration ofthe phylogeography ofrepresentatives ofthe genus Monacha Fitzinger,
1833 (Gastropoda: Hygromiidae) in Europę. In: lOOth anniversary of biological
sciences in Poznań, Fififa Intemational Conference on Research and Education

"Challenges for Contemporary Life Sciences" Poznań: Adam Mickiewicz Uniyersity,
Materials ofVth Intemational Conference on Research and Education "Challenges for
Contemporary Life Sciences", 8-13 April 2019, Poznań, p. 81.
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12. Pieńkowska J., Manganelli G., Giusti F., Hallgass A., Anderson R., Yardinoyamus K.,
Proćków M., Górka M., Irikov A., Kosicka E., Lesicki A. 2018. Monacha Fitzinger,
1833 (Eupulmonata: Hygroiniidae) w Europie. XXXP/ Krajowe Seminarium
Malakologiczne, Toruń 13-15. 09.2018 w: Maltz T. K" Kobak J., Kałuski T. (red.)
Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 52-
53.

C) Zaprezentowane plakaty:

13. Kuźnik-Kowalska E., Proćków M., Pieńkowska J. R., Mackiewicz P. 2019. Trochulus

hispidus and T. coelomphala interbreed despite distinct genital morphology and
genetic differences. Wońd Congress of Malacology, August 11-16, 2019, Pacific
Grove, CA, USA, p. 253.

14. Proćków M., Duda M., Kruckenhauser L., Maassen W. J. M., de Winter A. J.,

Mackiewicz P. 2019. Taxonomic status ofthe western Bałkan species Xerocampylaea
waldemari (Gastropoda: Hygromiidae: Urticicolini). World Congress of Malacology,
August 11-16, 2019, Pacific Grove, CA, USA, p. 274.

15. Pieńkowska J., Proćków M., Kosicka E., Giusti F., Manganelli G., Barbato D.,
Lesicki A. 2019. New localities ofMonacha cantiana (Montagu, 1803) andM. atacis
Gittenberger et de Winter, 1985 (Eupulmonata: Hygromiidae) in France. XXXV
Krajowe Seminarium Malakologiczne, Szczecin 15-17.05.2019 w: Kobak J., Maltz T.
K. (red.) Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe,
Poznań, s. 38-39.

16. Maltz T., Proćków M., Kuźnik-Kowalska E., Proćków J. 2019. Ruiny zamku
Rogowiec jako refugium ślimaków lądowych w Górach Suchych. XXXV Krajowe
Seminańum Malakologiczne, Szczecin 15-17.05.2019 w: Kobak J., Maltz T. K. (red.)
Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 34-
35.

17. Kuźnik-Kowalska E., Baran M., Proćków M. 2018. Rozród i wzrost Xerolenta obvia

w warunkach laboratoryjnych. XXXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne, Toruń
13-15. 09.2018 w: Maltz T. K., Kobak J., Kahiski T. (red. ) Problemy współczesnej
malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s. 39.

18. Kuźnik-Kowalska E., Marzec M., Proćków M. 2018. Tempo wzrostu ̂ fero/entó obvia
w warunkach naturalnych o zróżnicowanym klimacie. XXXIV Krajowe Seminarium
Malakologiczne, Toruń 13-15. 09.2018 w: Maltz T. K., Kobak J., Kahiski T. (red.)
Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 40-
41.

19. Pieńkowska J.R., Proćków M., Górka M., Lesicki A. 2018. Rozmieszczenie Monacha

cartusiana (O.F. Muller, 1774) i Monacha claustralis (Rossmassler, 1834)
(Gasti-opoda: Hygromiidae) w Europie centralnej oraz na Bałkanach, VI Warsztaty
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Naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza,
Poznań, 15. 06.2018; streszczenia s. 27

20. Konowalik K, Proćków M., Proćków J. 2017. Current and fiiture distribution of
Selinum alatum - Plausibly another invasive Apiaceae m Europę. XIX Intemational
Botanical Congress, Shenzhen, China, 23-29. 07.2017. p. 308.

21. Kuźnik-Kowalska E., Proćków M., Marzec M. 2017. Population dynamics of
Xerolenta obvia (Gastropoda: Hygromiidae). EUROMAL - 8th European Congress of
Malacological Societies, Kraków, Poland, 10-14. 09. 2017. p. 105.

22. Proćków M., Kuźnik-Kowalska E., Mackiewicz P. 2017. Two distinct forms ofthe

hairy snail Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758) show great phenotypic plasticity and
no barriers in reproduction. EUROMAL - 8th European Congress of Malacological
Societies, Kraków, Poland, 10-14. 09.2017. p. 107.

23. Kuźnik-Kowalska E., Sb-zała T., Mackiewicz P., Proćków M., Pokryszko B. M. 2016.
Molekularna analiza filogeograficzna Discus perspectiyus (Megerle von Muehlfeld,
1818). XXXII Krajowe Seminarium Malakologiczne, Spała 13-15. 10. 2016 w: Maltz
T. K., Kałuski T., Sulikowska-Drozd A. (red. ) Problemy współczesnej malakologii.
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 42.

24 Proćków M., Sti-zała T., Kuźnik-Kowalska E., Proćków J., Mackiewicz P. 2016.
Ongoing speciation and gene flow between taxonomically challenging Trochulus
species complex (Gastropoda: Hygromiidae). World Congress ofMalacology, Penang,
Malezja, 18-24. 07. 2016. p. 243.

25. Kuźnik-Kowalska E., Procków M. 2015. Cykl życiowy Leptaxis erubescens (Lowe,
1831) (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae) w laboratorium. XXXI Krajowe
Seminarium Malakologiczne, Wieliczka 22-25. 09.2015 w: Maltz T. K., Kałuski T.
(red. ) Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
s. 27.

26. Proćków M., Strzała T., Kuźnik-Kowalska E. 2013. Morphological convergence and
molecular divergence of Trochulus striolatus and T. montanus with their relationship
to sympatric congeners (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae). World Congress of
Malacology, Ponta Delgada, Azory, 22-28. 07.2013

27. Kuźnik-Kowalska E., Proćków M. 2013. Cykl życiowy Yallonia costata (O. F.
Muller, 1774) (Gastropoda: Pulmonata: Yalloniidae) w laboratorium. XXIX Krajowe
Seminarium Malakologiczne, Świnoujście, 16-19. 04. 2013 w: Kałuski T., Gawlak M.
(red. ) Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
s. 29.

28. Kuźnik-KLowalska E., Proćków M., Pląskowska E. 2013. Co Yallonia spp. robi z
jajami? XXDC Krajowe Seminarium Malakologiczne, Świnoujście, 16-19. 04.2013 w:
Kahiski T., Gawlak M. (red. ) Problemy współczesnej malakologii. Bogucki
Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 30.
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29. Proćków M., Kuźnik-Kowalska E. 2011. Sezonowe zmiany stmktury wiekowej w
populacji Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758). XXVII Krajowe Seminarium
Malakologiczne, Toruń - Tleń, 6-8.04.201 l w: Kałuski T., Kobak J., Cieluch P. (red.)
Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 59.

30. Proćków M. 2009. Czy Trochulus plebeius (Drapamaud, 1805) and T. concinnus
(JefGreys, 1830) istaieją? XXV Krajowe Seminarium Malakologiczne, Boszkowo, 21-
24. 04.2009 w: Kahiski T., Gołdyn B. (red. ) Problemy współczesnej malakologii.
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 71.

5. Informacja o udziale w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji
krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionej funkcji

l. EUROMAL - 8th European Congress of Malacological Societies, 10-14. 09.2017,
Kraków - członek komitetu organizacyjnego; udział w pracach przygotowawczych do
konferencji, pomoc w przygotowaniu, przebiegu i porządkowaniu sesji plakatowej,
rejestracja i udzielanie infonnacji uczestaikom.

2. XXXI Krajowe Seminarium Malakologiczne, 22-25.09.2015 r., Wieliczka - członek
komitetu organizacyjnego; przygotowanie materiałów konferencyjnych, rejestracja
uczestników.

3. XXX Krajowe Seminarium Malakologiczne, 08-10. 10.2014 r., Łopuszna - członek
komitetu organizacyjnego; organizacja porządku obrad, sesji tematycznych,
przygotowanie materiałów konferencyjnych, korespondencja z uczestiiikami,
rejestracja uczestników, organizacja wycieczki i zaplecza logistycznego.

4. XXVI Krajowe Seminarium Malakologiczne, 20-23.04.2010 r., Kudowa Zdrój -
członek komitetu organizacyjnego; organizacja porządku obrad, sesji tematycznych,
przygotowanie materiałów konferencyjnych, korespondencja z uczestnikami,
rejestracja uczestników, organizacja wycieczki i zaplecza logistycznego.

6. Informacja o uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących
projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z
podziałem na projekty zrealizowane i będące w toku realizacji, oraz z
uwzględnieniem informacji o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów

Siedmioletiiia przerwa w prowadzeniu badań naukowych (od obrony pracy doktorskiej
do zatindnienia na UWr) skutkowała tym, że miałam utmdnione aplikowanie o finansowanie
projektów badawczych. Nie byłam już młodym naukowcem, krótko po doktoracie, a
jednocześnie mój dorobek był zbyt skąpy, aby startować w projektach typu OPUS;
bezskuteczną próbę podjęłam w 2013 r. Uzasadnienie decyzji Zespołu Ekspertów w całości
brzmiało: "Niezły projekt z szansami na uzyskanie finansowania w kolejnych konkursach. O
niezaklasyRkowaniu do II etapu oceny zdecydowały głównie dotychczasowy dorobek
naukowy kierownik projektu i zarzuty związane z proponowaną metodyką badań
molekularnych. Pewną wadą projektu jest też jego stosunkowo wąski charakter." To

13



Małgorzata Proćków Wykaz osiągnięć Załącznik 3A

uzasadnienie właściwie wykluczyło mnie, jako osobę ubiegającą się o fmasowanie w tego
typu konkursach, przynajmniej na pewien czas. Dlatego kierowania projektem, dotyczącym
ślimaków z rodzaju Trochulus, podjął się prof. dr hab. Paweł Mackiewicz z Wydziału
Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, z którym od początku intensywnie
współpracuję. Nasze starania o finansowanie z NCN-u zakończyły się sukcesem w roku 2016.

l. Testowanie koncepcji gahmku i badanie mechanizmów specjacji na przykładzie
ślimaków z rodzaju Trochulus - NCN, Opus 11, nr rej. : 2016/21/B/NZ8/03022,
realizowany w latach 2017-2020 (kierownik: P. Mackiewicz, główny wykonawca: M.
Proćków)

Morphological and genetic differentiation of Trochulus/Petasina species (Gastropoda:
Pulmonata: Hygromiidae) fi-om Southeast Europę - SYNTHESYS III, NL-TAF 4425,
the Europem Community Research Infrastructure Action under the FP7 "Capacities"
Program, realizowany w Naturalis Biodiversity Center, Leiden, Holandia w terminie:
27.05.2015-16. 06.2015 (kierownik i wykonawca: M. Proćków)

2.

7. Czlonkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i
towarzystwach naukowych wraz z informacją o pełnionych funkcjach

- członek Stowarzyszenia Malakologów Polskich (2009-obecnie)
- członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Malakologów Polskich (2012-2016)

członek sądu koleżeńskiego Stowarzyszenia Malakologów Polskich,
http://www. malakologia. org (2016-obecnie)

8. Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism wraz z
informacją o pełnionych funkcjach

- członek kolegium redakcyjnego czasopisma malakologicznego "Folia Malacologica",
wydawca Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, http://www. foliamalacologica. com
(2013-obecnie)

9. Informacja o recenzowanych pracach naukowych, w szczególności
publikowanych w czasopismach międzynarodowych

W moim dorobku mogę wymienić 15 recenzji dla 12 różnych czasopism naukowych
międzynarodowych takich jak: Biological Joumal ofthe Linnean Society (3 recenzje), Joumal
ofZoological Systematics and Evolutionary Research (l), Joumal ofMolluscan Studies (l),
New Zealand Joumal of Zoology (l), Zoological Science (l), Zoological Studies (l), Acta
Zoologica Bulgarica (l), European Joumal of Biological Research (l), Malacologica
Bohemoslovaca (l), Biodiversitas (l), Folia Malacologica (2), oraz czasopisma krajowego
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody (l).

14
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10. Informacja o udziale w zespołach badawczych, realizujących inne projekty

W ramach badań terenowych odbyłam 12 wyjazdów naukowych gromadząc zbiory
malakologiczne do badań własnych oraz jako kolekcje Muzeum Przyrodniczego. Podczas
niektórych z nich współpracowałam z osobami z różnych jednostek:

l. 28.06-10.07.2010 - Francja, Niemcy, Szwajcaria (Alpy); współpraca z Senckenberg
Museum ofNatural History in Górlitz (Dr Heike Reise)

2. 05-21.08.2011 - Niemcy (dolina Dunaju); współpraca z Senckenberg Museum of
Natural History in Górlitz (Dr Heike Reise)

3. 15-28.08. 2013 - Austria, Niemcy (Yorlarlberg i Badenia-Wirtembergia); współpraca
z Senckenberg Museum ofNatu-al History in Górlitz (Dr Heike Reise)

4. 05-26.07.2015 - Jura szwajcarska i francuska; współpraca z Uniyersity ofNeuchatel
(Prof. Sergio Rasmann)

5. 23-30. 08.2016-Irlandia

6. 15-24.06.2017 - Austria (Salzburg i Dolna Austria); współpraca z Naturhistorisches
Museum Wien (Dr Michael Duda)

7. 04-30.08.2017 - Czarnogóra, Bośnia-Hercegowina; oficjalnie przekazany raport do
Ministerstwa Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki Czarnogóry (Ministry of
Sustainable Development and Touńsm) i Federalnego Ministerstwa Środowiska i
Turystyki Bośni (Federal Ministry of Environment and Tourism) dotyczący
malakofauny na terenie: Durmitor-Tara National Park, Una National Park i Protected
Landscape Trebević

8. 17. 09-01. 10. 2017 - Chorwacja: Plitvice Lakes National Park (Sanja Żaląc), Naturę
Park Yelebit (Ivana Svetić), Naturę Park Papuk (Gordana Kukić); oficjalme
przekazany raport do Ministerstwa Środowiska i Energii (Ministarstvo zastite okolisa i
energetike) dotyczący malakofauny na tych obszarach oraz Risnjak National Park

9. 19.06-06.07.2018 - Francja (Pireneje)
10. 12-19. 07.2018 - Ukraina; Carpathian National Naturę Park (Oleksandr Kyseliuk);

dane o rozmieszczeniu stwierdzonych gatunków przekazane do bazy "Chronicie of
Nat-u-e" - program Carpathian Biosphere Reserve

11. 05-08.06.2019 - Holandia
12. 13-30.07.2019 - Czechy, Słowacja; dane o rozmieszczeniu stwierdzonych gatunków

przekazane do Sumava National Park (Jirf Dolej si); oficjalnie przekazany raport
dotyczący malakofauny na terenie Karlstejn National Naturę Reserve (Lucie
Hruzova).

Zbiór materiałów posłużył do rozpoczęcia współpracy z innymi malakologami w realizacji
następujących projektów:

a. Phylogeographic analysis reveals cryptic species diversity within the common
European land snail Fruticicola fruticum (O. F. Mliller, 1774) (Gastropoda:
Helicoidea) (prof. dr hab. Andrzej Falniowski i dr hab. Sebastian Hofinan,

Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Artur Osikowski, Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
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b. Phylogeography and quatemary history of the genus Monachoides (doc. RNDr. Lucie
Jurićkova i Tereza Kosova, Charles University, Prague; Dr Marco Neiber, Uniyersitat
Hamburg, Germany)

c. Taxonomic revision of Trochulus species in Switzerland (Dr Eike Neubert i Jeannette
Kneubiihler, Naturhistorisches Museum Bem)

d. Assessing species limits in Trochulus spp. using RADseq data (prof. Berhnard
Hausdorf, Universitat Hamburg, Germany)

e. Loye-darts in Hygromia species (Dr. Oliyier Gargominy, Museum national d'Histoire
naturelle, Paris; Xavier Cucherat, Lilie, France; Kamila Zając, Uniwersytet
Jagielloński)

III. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM I
GOSPODARCZYM

l. Informacja o wykonanych ekspertyzach lub innych opracowaniach wykonanych na
zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców

2.

Proćków M., Kuźnik-Kowalska E. 2012. Weryfikacja występowania w Górach
Bialskich i Grupie Snieżnika (obszar Natura 2000) poczwarówki zwężonej Yertigo
(Yertilla) angustior Jeffreys, 1830, gatunku wymienionego w Złączniku II Dyrektywy
Rady 92/43/EWG (kod gatunku 1014) - ekspertyza dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Kuźnik-Kowalska E., Proćków M. 2013. Nadzór nad przesiedleniem osobników
ślimaka winniczka (Helix pomatid) - dla ERBUD SA z siedzibą w Warszawie

3. Kuźnik-Kowalska E., Proćków M., Maltz T. K. 2013. Inwentaryzacja wybranych
grup Mollusca na obszarze Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w związku z
Projektem planu ochrony Parku Przemkowskiego Parku Krajobrazowego -
opracowanie dla BULiGL Oddział w Brzegu

4. Kuźnik-Kowalska E., Proćków M., Maltz T. K. 2013. Inwentaryzacja wybranych
grup Mollusca na obszarze Parku Krajobrazowego "Sudety Wałbrzyskie" w związku z
Projektem planu ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich -
opracowanie dla BULiGL Oddział w Brzegu

5. Kuźnik-Kowalska E., Proćków M. 2014. Opracowanie artykułów i węzłów
(indeksów) bazodanowych będących częścią Bazy Wiedzy "Regionalnej platfonny
informacyjnej dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask" - praca
o charakterze badawczo-rozwojowym dotycząca mięczaków Dolnego Śląska dla Data
Techno Park Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu

6. Kuźnik-Kowalska E., Proćków M. 2016. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z oceną
oddziaływama na środowisko na potrzeby opracowania dokumentacji: "Studium
techniczno-ekonomiczno-środowiskowe o wyższym stopniu szczegółowości (STEŚ-
R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji
pn. : Budowa obwodnicy m. Strzelce Krajeńskie w ciągu drogi krajowej nr 22" -
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opracowanie dla Ansee Consulting Zarządzanie projektami środowiskowymi,
Wrocław

7. Kuźnik-Kowalska E., Proćków M. 2020. Wykonanie raportu specjalistycznego
oceniającego wpływ potencjalnego rozszerzenia pola wydobycia w kopalni "Połom"
w Wojcieszowie w wariancie północnym i pohidniowym na populacje cennych
gatunków mięczaków i ich siedliska, sporządzonego na podstawie badań terenowych.

opracowanie dla Geosilva Sp. z o.o. Oława

W. INFORMACJE NAUKOMETRYCZNE

l. Sumaryczny Impact Factor wedhig listy Joumal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem
publikacji: 48,933

2. Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (Ali Databases): 128 (66 bez
autocytowań)

3. Indeks Hirscha wedhig bazy Web of Science (Ali Databases): 6

4. Suma punktów MNiSW, zgodnie z listą z 2016 roku (prace do 2018 włącznie): 627
Suma punktów MNiSW, zgodnie z listą z 2019 roku (prace z lat 2019-2020): 680

p^wA. ^ c .LJ^
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