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RECENZJA 

osiągnięcia naukowego dr Małgorzaty Proćków oraz jej aktywności naukowej, dydaktycznej i 

organizacyjnej w związku z postępowaniem o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia 

 

Podstawę do sporządzenia niniejszej recenzji stanowi pismo z dnia 18 marca 2021 roku Rady 

Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z postępowaniem 

habilitacyjnym dr Małgorzaty Proćków, wszczętym przez Radę Doskonałości Naukowej dnia 

17  grudnia 2020 r. w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.  

Recenzja została przygotowana na podstawie otrzymanej w formie papierowej dokumentacji 

dorobku Pani dr Małgorzaty Proćków obejmującej: 

 autoreferat (w j. polskim) wraz z informacjami o dorobku i osiągnięciach naukowych, współpracy 

naukowej, stażach, osiągnięciach organizacyjno-dydaktycznych i działalności popularyzującej 

naukę (szczegółową listę zamieszczono: Wykaz osiągnięć) 

 kopie sześciu prac składających się na osiągnięcie naukowe „Plastyczność fenotypowa i 

zróżnicowanie genetyczne problematycznych taksonów ślimaków lądowych z rodzaju Trochulus 

(Gastropoda: Hygromiidae)” 

 oświadczenia dotyczące wkładu współautorów publikacji przedłożonych przez Habilitantkę, jako 

osiągniecie naukowe 

 potwierdzoną kopię dyplomu doktorskiego 

Złożona dokumentacja spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce  
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Sylwetka Habilitantki 

Pani dr Małgorzata Proćków od 2008 r. jest zatrudniona na etacie adiunkta w Muzeum 

Przyrodniczym, Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr). Tytuł magistra 

biologii w zakresie biologii ogólnej uzyskała w 1995 r. na Wydziale Nauk Przyrodniczych UWr na 

podstawie pracy magisterskiej pt. „Zmienność Trichia hispida w Polsce”, wykonanej pod kierunkiem 

dr hab. Beaty M. Pokryszko. Stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych w zakresie biologii 

(specjalność: malakologia, zoologia) na tym samym wydziale otrzymała w 2001 r. Rozprawę 

doktorską zatytułowaną „Rewizja systematyczna rodzaju Trichia Hartmann (Gastropoda: Pulmonata: 

Helicidae)” wykonała również pod kierunkiem dr hab. Beaty M. Pokryszko, prof. UWr. 

Specjalnością naukową Pani dr Małgorzaty Proćków, co jest podkreślone poprzez 

prezentowane osiągniecie habilitacyjne, od początku jej pracy naukowej jest systematyka ślimaków 

lądowych z rodzaju Trochulus Chemnitz, 1786 (wcześniej – Trichia Hartmann, 1840), którą to w 

ostatnich latach poszerzyła o istotny element nowości, tzw. taksonomię integratywną – podejście 

łączące klasyczne narzędzia taksonomiczne z innym typem danych np. molekularnych, ekologicznych, 

czy morfometrii geometrycznej. Pozwoliło to stosunkowo wąską specjalność Pani dr przenieść na 

bardziej ogólny poziom, a badaną grupę, bez wątpienia problematyczną taksonomicznie, potraktować 

szerzej, jak postuluje Habilitantka - jako model w badaniach ewolucyjnych. 

 

Ocena osiągniecia naukowego 

 Osiągniecie naukowe Pani dr Małgorzaty Proćków pt. „Plastyczność fenotypowa i 

zróżnicowanie genetyczne problematycznych taksonów ślimaków lądowych z rodzaju Trochulus 

(Gastropoda: Hygromiidae)” składa się z sześciu prac naukowych powiązanych tematycznie i 

opublikowanych w latach 2013-2020 w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation 

Reports (JCR).  

1. Proćków M., Mackiewicz P., Pieńkowska J.R. 2013. Genetic and morphological studies of species 

status for poorly known endemic Trochulus phorochaetis (Bourguignat, 1864) (Gastropoda: 

Pulmonata: Hygromiidae), and its comparison with closely related taxa. Zoological Journal of the 

Linnean Society 169: 124-143 - liczba cytowań: 14 

2. Proćków M., Kuźniak-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 - liczba cytowań: 6 

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. Annales Zoologici 67(2): 199–220 - liczba cytowań: 7 

4. Proćków M., Strzała T., Kuźnik-Kowalska E., Proćków J., Mackiewicz P. 2017c. Ongoing 

speciation and gene flow between taxonomically challenging Trochulus species complex 

(Gastropoda: Hygromiidae). PLoS ONE 12(1): e0170460 - liczba cytowań: 6 
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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 of the Total 

Environment 630: 1036–1043 - liczba cytowań: 9 

6. Proćków M., Kuźnik-Kowalska E., Pieńkowska J.R., Żeromska A., Mackiewicz P. 2021. 

Speciation in sympatric species of land snails from genus Trochulus (Gastropoda: Hygromiidae). 

Zoologica Scripta 50:16–42 - liczba cytowań: 0 

 

Wszystkie sześć prac osiągniecia habilitacyjnego zostało opublikowane w języku angielskim, 

w większości (poza pracą 3) w renomowanych czasopismach z bazy JCR. Impact Faktor (IF) 

czasopism wynosi od 1,022 do 5,589, a punktacja ministerialna (MNiSW) – od 40 do 200 punktów 

(odpowiednio od 25 do 40, jeśli uwzględnimy punktację czasopism obowiązująca do połowy 2019 r.). 

Sumaryczny IF zgodny z rokiem opublikowania to 17,031, a łączna liczba punktów MNiSW - 680 

(odpowiednio: 215). Wszystkie prace są współautorskie i liczą trzech (prace: 1-3), czterech (5) lub 

pięciu (4 i 6) autorów. Nie mniej jednak, w każdej z prac Habilitantka jest pierwszym autorem i 

równocześnie autorem korespondencyjnym. W pełni skompletowanych oświadczeniach współautorów 

wkład w powstanie osiągniecia habilitacyjnego wskazuje na kluczowy udział Habilitantki w tworzeniu 

publikacji. Chociaż Kandydatka nie uczestniczyła technicznie w każdym etapie przygotowania części 

prezentowanych w osiągnięciu publikacji np. w pracach laboratoryjnych związanych z uzyskaniem 

produktów amplifikacji i następnie ich sekwencjonowaniu czy przeprowadzeniu analiz 

filogenetycznych (w pracach 1, 4, 6), to jednak trudno jest oczekiwać w pracach o charakterze 

integratywnym umiejętności przeprowadzenia każdej z zaplanowanych przez kierownika projektu 

analiz. Na uwagę zasługuje fakt, że Pani dr Małgorzata Proćków stworzyła zespół sprawdzonych 

współpracowników naukowych (co widać po powtarzających się w znacznym stopniu nazwiskach 

autorów prac) i zgodnie z informacjami zawartymi w oświadczeniach - sprawnie nim kierowała. Prace 

składające się na osiągniecie habilitacyjne zostały zacytowane 42 razy (30 bez autocytowań) według 

WoS Core Collection, co w mojej ocenie jest wynikiem bardzo dobrym, uwzględniając krótki czas, 

jaki upłynął od daty opublikowania części z nich. Wszystkie te dane podkreślają wysoki poziom 

prezentowanego osiągnięcia Habilitantki. Ten dobry wynik daję nadzieję, iż prace osiągnięcia 

naukowego wejdą na trwałe do literatury przedmiotu. 

 

Wyjaśnienie przyczyn i mechanizmów procesów specjacji, które prowadzą do powstania 

różnorodności gatunkowej organizmów żywych, nie jest zadaniem prostym. Wymaga szerokiego 

podejścia badawczego, obejmującego nie tylko skupienie się na zmianach morfologicznych, ale 

również poznanie m.in. na poziomie genetycznym, czy zrozumienia oddziaływań środowiskowych.  

Nie ułatwia tego zadania trwająca od lat debata dotycząca sformułowanie uniwersalnej definicji 

gatunku, traktowanego, jako podstawowa taksonomiczna jednostka określająca różnorodność 

biologiczną. Powszechnie przyjęta biologiczna koncepcja gatunku nie rozstrzyga wszystkich 
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dylematów. W wielu obecnie opisywanych w literaturze przypadkach zróżnicowanie morfologiczne 

gatunków nie idzie w parze ze zróżnicowaniem na poziomie molekularnym, czy stopniem izolacji 

rozrodczej. W tym aspekcie prezentowana rozprawa habilitacyjna idealnie wpisują się w nurt tych 

badań. Opisuje wyniki dwóch głównych kierunków analiz – badania różnorodności gatunkowej 

ślimaków lądowych z rodzaju Trochulus oraz wyjaśniania wpływu czynników ewolucyjnych na jej 

wykazywany obraz. Prezentowane w rozprawie habilitacyjnej zagadnienia dobrze pokazują dylematy 

tego rodzaju badań, włączając w to kwestionowanie wartości niektórych morfologicznych cech 

diagnostycznych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w celu wyjaśnienia niezwykle zagmatwanego 

obrazu zależności ewolucyjnych pomiędzy morfogatunkami z rodzaju Trochulus, Habilitantka 

zintegrowała wyniki analiz morfologicznych, anatomicznych, genetycznych (mtDNA, nDNA, 

mikrosatelitarny DNA), w tym nowych narzędzi w postaci molekularnych metod wyznaczania granic 

gatunku (ang. molecular species delimitation methods), z wynikami krzyżówkowych eksperymentów 

hodowlanych i oceną wpływu czynników środowiskowych. Prace oparte na materiałach pozyskanych 

przez Habilitantkę podczas ekspedycji naukowych w terenie miały za główne cele: 

 weryfikację statusu taksonomicznego opartego o morfologiczne cechy diagnostyczne wybranych 

gatunków ślimaków rodzaju Trochulus;  

 określenie relacji filogenetycznych pomiędzy badanymi morfogatunkami; 

 wyjaśnienie przyczyn braku zgodności danych morfologicznych i molekularnych w odniesieniu do 

części badanych morfogatunków; 

 badanie podstaw procesów specjacji wybranych gatunków ślimaków rodzaju Trochulus.  

 

Realizując cele, Pani dr Małgorzata Proćków wykazała, że relacje filogenetyczne pomiędzy 

analizowanymi morfogatunkami z rodzaju Trochulus nie w pełni znajdują odbicie na poziomie 

fenotypowym. Poszukując przyczyn braku zgodności danych morfologicznych z danymi 

molekularnymi wskazuje na nie w pełni dobrze zdefiniowane morfologiczne cechy diagnostyczne, 

plastyczność fenotypową powiązaną z wpływem czynników środowiskowych i klimatycznych czy 

zjawisko niekompletnego sortowania linii i/lub hybrydyzacji z introgresją w trwającym procesie 

specjacji. Wszystkie te zjawiska mają swoje odbicie w obrazie zależności ewolucyjnych w obrębie 

rodzaju Trochulus w przedstawionym do recenzji osiągnięciu habilitacyjnym i wskazują na różny 

stopień zaawansowania procesów specjacji. Najciekawsze w tym względzie są następujące rezultaty 

badań opublikowanych w kolejnych pracach cyklu:  

 wykazanie zjawiska plastyczności fenotypowej wynikającej z wpływów czynników 

środowiskowych i klimatycznych, jako przyczyny dywergencji morfologicznej (cecha kształtu 

muszli, obecność włosków na muszli) ślimaków z rodzaju Trochulus: postulat o potrzebie 

zachowania ostrożności w stosowaniu „tradycyjnej praktyki” w wyróżnianiu jednostek 

taksonomicznych;   
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 plastyczność fenotypowa, jako podstawa rewizji statusu w randze gatunku wyróżnianych 

morfologicznie: Trochulus hispidus i Trochulus sericeus, uwzględniając równocześnie brak 

zróżnicowania genetycznego pomiędzy taksonami i swobodne krzyżowanie w laboratoryjnych 

eksperymentach hodowlanych. Obecnie postulowany status: ekofenotypy;  

 plastyczność fenotypowa, jako podstawa odrzucenia wyróżniania podgatunków 

Trochulus striolatus;   

 postulowanie różnego modelu specjacji (allopatryczny, parapatryczny, sympatryczny) i stopnia 

zaawansowania tych procesów w odniesieniu do ślimaków z rodzaju Trochulus m.in. poprzez; 

 wykazanie w analizach genetycznych polifiletyzmu najszerzej rozmieszczonego i 

morfologicznie zmiennego gatunku T. hispidus, wskazując równocześnie na sygnały ukrytej 

różnorodności (kompleks gatunków?); 

 wykazanie w obrębie T. hispidus linii ewolucyjnej odpowiadającej wyodrębnionemu także na 

podstawie cech morfologicznych/anatomicznych morfogatunkowi, Trochulus coelomphala, 

uwzgledniając allopatryczne występowanie obu taksonów i jednocześnie swobodne 

krzyżowanie w hodowlanych eksperymentach krzyżówkowych. Obecnie postulowany status 

T. coelomphala jakoodrębny, chociaż jeszcze młody gatunek; 

 potwierdzenie w oparciu o cechy morfologiczne i dane genetyczne statusu w randze gatunku: 

Trochulus striolatus, endemicznego Trochulus graminicola (w przypadku ostatniego 

uwzględniając dodatkowo dane ekologiczne). 

 

Podsumowując, uważam, iż złożona rozprawa habilitacyjna Pani dr Małgorzaty Proćków 

stanowi cenny i spójny tematycznie zbiór publikacji. Warty podkreślenia jest szeroki wachlarz metod, 

jakimi w osiągnięciu celu badawczego posłużyła się Habilitantka, opanowanie metod współczesnej 

taksonomii integratywnej. Wszystkie prace zostały starannie koncepcyjnie opracowane, metody 

badawcze dobrane tak, by prawidłowo przeprowadzić dyskusję i zrealizować postawione cele.  

 

Ocena pozostałego dorobku naukowego 

Pozostały dorobek naukowy Pani dr Małgorzaty Proćków oceniam jako znaczący. 

Habilitantka od wielu lat w swoich fascynacjach nauką przede wszystkim koncentruje się na grupie 

ślimaków lądowych, badając szereg aspektów z nimi związanych; począwszy od badania cykli 

rozwojowych, biologię rozrodu, taksonomię, różnorodność, ekologię, biogeografię, aż po filogenetykę 

i filogeografię. W głównym nurcie jej badań znajdują się przedstawiciele rodzaju Trochulus. Nie 

mniej jednak w dorobku Pani dr znajdują się także prace odchodzące tematycznie od zainteresowań 

malakologicznych i wskazujące na szersze zainteresowania biologiczne. Dotyczą one m.in. opisu flory 

i zbiorowisk roślinnych terenów o wysokim poziomie bioróżnorodności, analizy zbiorów 

botanicznych, czy historycznych tekstów zielarskich. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, że 
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Habilitantka jest współautorką propozycji zmian w obecnie obowiązującym Międzynarodowym 

Kodeksie Nomenklatury Glonów, Grzybów i Roślin.  

W dorobku Pani dr Małgorzaty Proćków znajduje się 20 prac indeksowanych w bazie JCR i 

12 prac spoza bazy (w tym jedna praca opublikowana przed uzyskaniem stopnia doktora). Habilitantka 

jest pierwszym autorem pięciu prac z bazy JCR. W odniesieniu do prac spoza bazy: wyłącznym 

autorem – w dwóch i pierwszym – w trzech. Pozostałe prace dorobku są współautorskie (od dwóch do 

pięciu autorów). Ponadto, Pani dr Małgorzata Proćków jest autorem monografii i współautorem 

rozdziału w monografii. Na podstawie oświadczeń przedstawionych przez Habilitantkę, w siedmiu 

pracach z bazy JCR pełniła ona kluczową rolę - zaplanowała i kierowała badaniami, a także była 

współwykonawcą pozostałych etapów, aż do finalnego przygotowania manuskryptu.  

Osiągniecia naukowe Pani dr Małgorzaty Proćków zostały uhonorowanie Dyplomem J. M. 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2015) i Nagrodą J. M. Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego (2018). 

Pani dr Małgorzata Proćków wyniki badań prezentowała na dziewięciu konferencjach 

międzynarodowych i 21 krajowych. Wygłosiła 10 referatów. Recenzowała 15 manuskryptów dla 12 

czasopism indeksowanych notowanych w bazie JCR i spoza bazy. Była współautorem inwentaryzacji 

przyrodniczych i ekspertyz dotyczących gatunków chronionych. 

Habilitantka była kierownikiem i wykonawcą projektu SYNTHESIS (2015) i głównym 

wykonawcą projektu w ramach konkursu OPUS 11 (2017-2020) Narodowego Centrum Nauki. 

Uwzględniając zainteresowania naukowe Habilitantki, nie ma wątpliwości, że w realizacji tego 

ostatniego projektu odegrała ważną rolę.  

Habilitantka pozostaje również aktywna na polu współpracy krajowej i międzynarodowej. W 

ramach tej współpracy wykazuje uczestnictwo w realizacji czterech projektów badawczych 

międzynarodowych i jednego krajowego. W czasie swojej drogi naukowej uczestniczyła jednak tylko 

w jednym krótkoterminowym stażu podczas realizacji projektu SYNTHESIS III (Naturalis 

Biodiversity Center in Leiden, Holandia), co stanowi absolutne minimum realizacji punktu 

postępowania habilitacyjnego o „istotnej aktywności naukowej realizowanej w więcej niż jednej 

uczelni lub instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej”. Habilitantka podkreśla jednak owocne 

efekty tej współpracy w postaci dwóch opublikowanych prac (2013; 2019) o sumarycznym IF 

równym 2,649. Warto również podkreślić, że Pani dr Małgorzata Proćków odnajduje się w pracy w 

terenie. Uczestniczyła w 12 wyprawach terenowych w różne rejony Europy, gromadząc zbiory 

malakologiczne, zarówna wykorzystywane we własnych badaniach naukowych, jak i zasilające 

kolekcje Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu. 

Ocena bibliometryczna dorobku naukowego w moim poczuciu powinna być rozpatrywana w 

ramach danej specjalności. Podsumowując całość dorobku naukowego: sumaryczny IF (według JCR, 

zgodny z rokiem opublikowania) równy 48,93 oraz 627 punktów MNiSW za prace opublikowane do 

2018 r. i kolejne 680 punktów za prace w latach 2019-2020 są wynikami bardzo dobrymi. Natomiast 
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współczynnik Hirscha = 6 i 82 cytowania wg WoS Core Collection (bez autocytacji: 47) (na dzień: 24 

maja 2021 r.) należy uznać za wynik dobry, uwzględniając obszar biologii, w którym specjalizuje się 

Habilitantka i znaczącą przerwę (siedem lat) w pracy naukowej kandydatki.  

 

Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego 

Wysoko oceniam aktywność dydaktyczną Pani dr Małgorzaty Proćków. Czynnie uczestniczy 

ona w życiu uczelni, jako jednostki dydaktycznej, z jednej strony podnosząc własne umiejętności i 

kompetencje, z drugiej - realizując zajęcia dydaktyczne. Habilitantka w dorobku wykazuje 

zaangażowanie w prowadzanie siedmiu przedmiotów na I i II stopniu studiów, na kierunkach: 

Biologii, Biologii człowieka, Biologii z chemią, Mikrobiologii, Zarządzania środowiskiem 

przyrodniczym oraz Nauczyciel Przyrody; opiekę nad studenckimi praktykami pedagogicznymi i 

zawodowymi. Pani dr prowadziła kursy dokształcające dla nauczycieli biologii szkół średnich. 

Osiągniecia dydaktyczne Pani dr Małgorzaty Proćków zostały docenione czterokrotnie nagrodami 

J.M. Rektora UWr. Jedyną moją uwagę stanowi  opieka nad zaledwie jedną pracą magisterską. W 

moim przekonaniu specjalista, jakim bez wątpienia jest Pani dr Małgorzata Proćków ma do 

zaoferowania znacznie więcej w kształceniu młodych kadr.   

Warto również podkreślić aktywność Habilitantki na polu działalności popularyzującej naukę. 

Uczestniczy ona w cyklicznych akcjach np. Dolnośląski Festiwal Nauki, prowadzi zajęcia w ramach 

oferty dydaktycznej Muzeum Przyrodniczego skierowanej do uczniów szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych, wykłady i warsztaty dla studentów Trzeciego Wieku i projektów: Mój Pierwszy 

Uniwersytet czy Uniwersytet Dzieci. Uczestniczy w pracach Okręgowego Komitetu Olimpiady 

Biologicznej we Wrocławiu.  

Była członkiem komitetu organizacyjnego jednej międzynarodowej konferencji: 8
th 

European 

Congress of Malacological Science (Kraków, 2013 r.) oraz trzech Krajowych Seminariów 

Malakologicznych (2010, 2014, 2015). Jest członkiem Stowarzyszenia Malakologów Polskich i 

kolegium redakcyjnego „Folia Malacologica”.   

Działa aktywnie również w strukturach Uniwersytetu Wrocławskiego m.in. była członkiem 

Rady Dyscypliny Naukowej Nauk Biologicznych, a obecnie - Rady Wydziału Nauk Biologicznych, 

Zespołu ds. Jakości Kształcenia (kierunek: Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym). Za działalność 

organizacyjną została wyróżniona pięciokrotnie nagrodą J. M. Rektora UWr. 

  

Wnioski końcowe 

W mojej ocenie, zarówno osiągniecie naukowe, jaki i pozostała aktywność naukowa, dydaktyczna i 

organizacyjna świadczą o tym, że Pani dr Małgorzata Proćków jest dojrzałym naukowcem. Dorobek 

naukowy i osiągniecie habilitacyjne prezentują bardzo dobry poziom pod względem merytorycznym. 

Wobec powyższego stwierdzam, iż przedłożone do oceny osiągniecie habilitacyjne „Plastyczność 

fenotypowa i zróżnicowanie genetyczne problematycznych taksonów ślimaków lądowych z rodzaju  




