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1. Imię i nazwisko  

Magdalena Zagalska-Neubauer  

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem podmiotu nadającego stopień, roku ich 
uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej  

1999 Tytuł magistra, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Hodowli i 
Biologii Zwierząt, kierunek Zootechnika, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt. 

 Praca magisterska z zakresu cytogenetyki: „Organizatory jąderkotwórcze (NOR) u różnych ras psów 
(Canis familiaris L.)”. Promotor: prof. dr hab. Marek Świtoński 

2000 Tytuł magistra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, specjalność: 
biologia środowiskowa, Zakład Biologii i Ekologii Ptaków. 

 Praca magisterska z zakresu ornitologii: „Awifauna lęgowa odkrywek okolic Konina i Turku, ze 
szczególnym uwzględnieniem brzegówki Riparia riparia L.”. Promotor: prof. dr hab. Jan Bednorz. 

2004  Stopień doktora nauk biologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział 
Biologii, Instytut Biologii Eksperymentalnej/ studia doktoranckie AR, Poznań. 

 Praca doktorska pt. „Status taksonomiczny mew z kompleksu Larus argentatus-cachinnans-
michahellis, określony na podstawie analizy markerów RAPD i biometrii ptaków.”. Promotor: prof. 
dr hab. Marek Świtoński. Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Prus-Głowacki, prof. dr hab. Tadeusz 
Stawarczyk 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

2004-2007 Zakład Ornitologii PAN, Gdańsk – adiunkt. 

2008-2010 Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o Środowisku, Kraków – adiunkt/ postdok. 

2010-2020 Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa (Stacja Ornitologiczna, Gdańsk) - specjalista 
biolog, adiunkt. 

2020-do chwili obecnej Zakład Ekologii Behawioralnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet 
Wrocławski - adiunkt 

4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)  

a) Tytuł osiągnięcia naukowego  

Model interakcji endobiont - gospodarz w ujęciu molekularnym, behawioralnym i ekologicznym, na 
przykładzie dzikich populacji ptaków. 

Osiągnięcie stanowi cykl sześciu powiązanych tematycznie artykułów naukowych z lat 2010-2022. W trzech 
publikacjach jestem pierwszą lub ostatnią autorką, w pozostałych trzech jestem współautorką. Oświadczenia 
współautorów publikacji znajdują się w Załączniku 5, a kopie prac w Załączniku 6.  

Sumaryczny Impact Factor czasopism wg Journal Citation Report: 21,873  



Suma punktów MNiSW wg punktacji z poszczególnych lat: 271 (wg nowej punktacji: 760 ) 

b) Wykaz publikacji stanowiących cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych, 
zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt. 2b Ustawy  

H. 1. Zagalska-Neubauer M., Babik W., Stuglik M., Gustafsson L., Cichoń M., Radwan J. 2010. 454 
Sequencing Reveals Extreme Complexity of the Class II Major Histocompatibility Complex in the 
Collared Flycatcher. BMC Evolutionary Biology 10: 395. 

5Y-IF
2010

: 4,474; IF
2022

: 3,260 MNiSW
2008

: 24 pkt. (obecnie 100 pkt.); liczba cytacji: 95 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na uzyskaniu finansowania badań, współudziale w sformułowaniu 
hipotez i zaplanowaniu koncepcji badań, przeprowadzeniu analiz molekularnych w laboratorium, 
współudziale w analizach sekwencji i przygotowaniu manuskryptu oraz korekcie ostatecznej wersji 
manuskryptu. 

H. 2. Radwan J.,  Zagalska-Neubauer M., Cichoń M., Sendecka J., Kulma K., Gustafsson L., Babik W. 
2012. MHC diversity, malaria and lifetime reproductive success in collared flycatchers. Molecular 
Ecology 21: 2469-2479. 

5Y-IF
2012

: 5,918; IF
2022

: 6,185 MNiSW
2010

: 32 pkt. (obecnie 140 pkt.); liczba cytacji: 71 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na uzyskaniu finansowania części badań, współudziale w 
zaplanowaniu koncepcji badań, przeprowadzeniu analiz molekularnych w laboratorium, współudziale w 
analizach sekwencji i korekcie ostatecznej wersji manuskryptu. 

H. 3. Garamszegi L.Z., Zagalska-Neubauer M. Canal D., Markó G., Szász E., Zsebők S., Szöllősi E., 
Herczeg G., Török J. 2015. Malaria parasites, immune challenge, MHC variability, and predator 
avoidance in a passerine bird. Behavioral Ecology 26: 1292-1302. 

5Y-IF
2015

: 2,917; IF
2022

: 2,437; MNiSW
2013

: 35 pkt. (obecnie 140 pkt.); liczba cytacji: 12 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współudziale w sformułowaniu koncepcji badań, uzyskaniu 
finansowania analiz molekularnych, przeprowadzeniu analiz molekularnych w laboratorium, współudziale w 
analizach sekwencji i przygotowaniu manuskryptu oraz korekcie ostatecznej wersji manuskryptu. 

H. 4. Zagalska-Neubauer M., Bensch S. 2016. High prevalence of Leucocytozoon parasites in fresh water 
breeding gulls. Journal of Ornithology 157(2): 525–532. 



5Y-IF
2016

: 1,622; IF
2022

: 1,648; MNiSW
2014

: 40 pkt. (obecnie 140 pkt.); liczba cytacji: 7 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na uzyskaniu części finansowania badań, współudziale w 
zaplanowaniu koncepcji badań, zebraniu prób w terenie, przeprowadzeniu analiz molekularnych w 
laboratorium, analizach sekwencji, współudziale w analizach filogenetycznych, przygotowaniu manuskryptu 
oraz korekcie ostatecznej wersji manuskryptu. 

H. 5. Garamszegi L.Z., Zagalska-Neubauer  M., Canal D. Blázi G., Laczi M., Nagy G., Szöllősi E., Vaskuti 
E., Török J. Zsebők S. 2018. MHC-mediated sexual selection on birdsong: Genetic polymorphism, 
particular alleles and acoustic signals. Molecular Ecology 27 (11): 2620-2633. 

5Y-IF
2018

: 5,566; IF
2022

: 6,185 MNiSW
2016

: 40 pkt. (obecnie 140 pkt.); liczba cytacji: 5 

Mój wkład w powstanie powyższej pracy polegał na współudziale w sformułowaniu koncepcji badań, 
uzyskaniu finansowania analiz molekularnych, przeprowadzeniu analiz molekularnych w laboratorium, 
współudziale w analizach sekwencji i przygotowaniu manuskryptu oraz korekcie ostatecznej wersji 
manuskryptu. 

H. 6. Drobniak S. M., Cichoń M., Janas K., Barczyk J., Gustafsson L., Zagalska-Neubauer M. 2022. 
Habitat shapes diversity of gut microbiomes in a wild population of blue tits Cyanistes caeruleus. 
Journal of Avian Biology, 2022: e02829 

4Y-IF
2020

: 2,242; IF
2022

: 2,327 MNiSW
2020

: 100 pkt.; liczba cytacji: 0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współudziale w opracowaniu koncepcji badań, udziale w 
pracach terenowych i zbiorze prób, przeprowadzeniu analiz molekularnych i współudziale w przygotowaniu 
manuskryptu oraz korekcie ostatecznej wersji manuskryptu. 

c) Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 
ewentualnego wykorzystania  

Wstęp. 

 Interakcje pomiędzy mikroorganizmami i ich gospodarzami stanowią jeden z 
najintensywniej eksplorowanych tematów w naukach medycznych i biologicznych. W centrum 
zainteresowania pozostaje jednak głównie człowiek lub zwierzęta laboratoryjne badane pod kątem 
pasożytów lub innych mikroorganizmów znacząco wpływających na funkcjonowanie organizmu 
gospodarza. Natomiast zagadnienia dotyczące interakcji endobiont - gospodarz w populacjach 
dzikich są tematem niewystarczająco eksplorowanym i ciągle słabo poznanym. W swoim 



osiągnięciu habilitacyjnym prezentuję szerokie ujęcie ekologiczno-ewolucyjne tego zagadnienia, 
koncentruję się na wybranych mechanizmach molekularnych, aspektach behawioralnych oraz 
zależnościach ekologicznych pomiędzy mikroorganizmami i gospodarzem w dzikich populacjach 
ptaków. Endobiont w niniejszym ujęciu jest pojęciem szerokim, zastosowanym celowo by nie 
narzucać dyskusji jednego wymiaru interakcji (np. wzdłuż osi antagonizm-symbioza). Termin ten 
pozwala uwzględnić w osiągnięciu zarówno pasożytnicze protisty zwierzęce jak i inne zespoły 
mikroorganizmów zróżnicowanych funkcjonalnie i taksonomicznie, występujących w określonym 
siedlisku jakim jest organizm gospodarza (mikrobiota lub mikrobiom). 

W prezentowanym osiągnięciu interakcję pomiędzy endobiontem a gospodarzem 
analizowałam na kilku poziomach złożoności. Na najbardziej podstawowym poziomie podeszłam 
do ich analizy pośrednio z wykorzystaniem genów związanych z odpowiedzią immunologiczną 
oraz korzystając z nowoczesnych metod meta-genetycznych. W ekologii ewolucyjnej jednym z 
najintensywniej badanych genów jest MHC (Major Histocompatibility Complex), czyli główny 
układ zgodności tkankowej. Jest to wysoce polimorficzny kompleks genów występujący u 
kręgowców, począwszy od żuchwowców (Gnathostomata) (Janeway et al. 2004). Geny te kodują 
białka odpowiedzialne za prezentację antygenów limfocytom T i są kluczowe dla adaptacyjnej 
(swoistej) odpowiedzi immunologicznej. Za najważniejszy mechanizm wpływający na 
podtrzymanie wysokiego polimorfizmu tych genów powszechnie uznawana jest selekcja 
utrzymywana przez koewolucyjne oddziaływanie pasożyt-żywiciel (pathogen-driven selection) 
(Doherty & Zinkernagel 1975, Bernatchez & Landry 2003). Drugim poziomem złożoności była 
molekularna analiza endobiontów pasożytniczych, w kontekście zmienności genów MHC 
gospodarza. Wreszcie, na trzecim poziomie, moje osiągnięcie habilitacyjne mierzy się z pełną 
zmiennością taksonomiczną meta-geonomu gospodarza, skupiając się na jego mikrobiologicznej 
(mikrobiom) komponencie. Zauważyć należy, że zarówno wymiar ekologiczny jak i selekcyjne 
znaczenie mikrobiomu oraz jego wpływ na ewolucyjny potencjał gospodarza jest aspektem bardzo 
słabo poznanym, który obecnie staje się obiektem intensywnych badań (Henry et al. 2021, [H. 6.]). 
Jednakże pierwszym krokiem do takich badań jest rozpoznanie genomu endobiontów oraz ich 
interakcji pomiędzy środowiskiem i gospodarzem. 
 Cykl prac osiągnięcia habilitacyjnego otwiera publikacja podsumowującą poszukiwania 
sekwencji genów MHC klasy II nie zidentyfikowanych wcześniej u modelowego gatunku ptaka 
wróblowego, muchołówki białoszyjej (Ficedula albicollis) [H.1.]. Identyfikacja MHC i analiza jego 
polimorfizmu u ptaków wróblowych była przez długi czas możliwa jedynie w bardzo 
ograniczonym zakresie, głównie z powodów metodycznych. Dopiero zastosowanie 
zaawansowanych technik molekularnych takich jak sekwencjonowanie nowej generacji (NGS, Next 
Generation Sequencing) pozwoliło w pełni podjąć temat. Powodem ograniczeń technicznych 
podjęcia tego typu badań była m.in. organizacja genów MHC w genomie, duplikacja ich loci i 
wysoki stopień polimorfizmu u ptaków wróblowych. W pracy H.1. zaproponowano sposób analizy 
ogromnej ilości danych sekwencyjnych uzyskanych dla genów MHC z wykorzystaniem 
sekwencjonowania nowej generacji. Obróbka uzyskanych danych stanowiła duże wyzwanie 
metodyczne ze względu na znaczny w nich udział artefaktów i pseudogenów. O ile początkowo 



analizy danych sekwencyjnych bazowały na ręcznym przeglądaniu sekwencji, z czasem zaczęły 
powstawać coraz lepsze, zautomatyzowane narzędzia do analizy tego typu danych (jMHC, Stuglik 
et al. 2011; Amplisas, Sebastian et al. 2016).  
 W kolejnych pracach włączonych do osiągnięcia habilitacyjnego zajęłam się tematyką 
polimorfizmu genów MHC w odniesieniu do szeregu cech fenotypowych oraz cech historii 
życiowych ptaków. Można się spodziewać, że efekty interakcji endobiont - gospodarz będą 
najsilniej wyrażone w przypadku zależności pasożyt - żywiciel. Zachodzące na tej osi interakcje 
powinny wpływać bezpośrednio na jakość osobnika i mieć znaczenie dla sukcesu kojarzenia czy 
lepszej przeżywalności osobników. Dlatego też zainteresowałam się tematyką dotyczącą związku 
genów MHC i ich polimorfizmu z obecnością pasożytów oraz cechami historii życia i behawiorem 
ptaków. W pracach tych analizowano związek zmienności genów MHC i obecności pasożytów w 
odniesieniu do: długości życia i całożyciowego sukcesu reprodukcyjnego samic [H.2.], zachowania 
kluczowego dla lepszej przeżywalności ptaków jakim jest unikanie drapieżnictwa [H.3], 
parametrów piosenki potencjalnie uczciwie sygnalizującej jakość osobnika [H.5.]. Zależność 
między polimorfizmem MHC a obecnością pasożytów jest ciągle “gorącym” tematem badawczym 
(Klein & J., O!huigin 1997, Eizaguirre et al. 2012, Vincze et al. 2021). Podobne zainteresowania 
wzbudza tematyka odnosząca się do powiązań zróżnicowania w genach MHC i wyboru partnera 
czy ogólnie - doboru płciowego (Zuk 1990, Edwards & Hedrick 1998, Bonneaud et al. 2006, 
Rymešová et al. 2017, Song et al. 2021). Publikacje prezentowane jako część mojego osiągnięcia 
habilitacyjnego wychodzą nieco poza ten schemat i eksplorują zagadnienia zdecydowanie rzadziej 
poruszane w badaniach. Wpływ pasożytów na zachowanie zwierząt, szczególnie ptaków, jest 
tematem stosunkowo słabo rozpoznanym (Saumier et al. 1998, Møller 2010). Badania wskazują, że 
pasożyty mogą manipulować żywicielem wpływając na jego reakcje behawioralne na przykład 
poprzez wydzielanie związków neuroaktywnych, które z kolei mogą zainicjować kaskady 
immunologiczne u gospodarza (Tomonaga 2004, Thomas et al. 2005). Ten skomplikowany 
mechanizm moderuje działanie układu immunologicznego, którego siła odpowiedzi uzależniona 
jest częściowo od architektury genetycznej gospodarza. Prace H.3. i H.5. pomimo, że poruszają 
jedynie wycinek tego zagadnienia to stanowią bardzo ważny wkład w badanie interakcji pasożyt-
żywiciel na poziomie behawioralnym. 
 Badanie zależności pasożyt-żywiciel wymaga odpowiedniego poziomu prewalencji 
pasożytów w populacji. Identyfikacja związku z różnymi cechami organizmu, historii życiowych 
czy fenotypu, nie jest możliwa gdy poziom zapasożycenia w populacji jest zbyt niski. Podobnie 
problematycznym może być zbyt wysoki poziom zapasożycenia. Co ciekawe, taka sytuacja miała 
miejsce w przypadku populacji mew srebrzystych (Larus argentatus), białogłowych (L. 
cachinnans) i ich mieszańców. W populacji tej w 95% przeanalizowanych próbach stwierdzono 
obecność pasożytów krwi [H.4.] Mimo ciekawego układu biologicznego, jakim jest zjawisko 
hybrydyzacji u tych gatunków, populacja ta nie dawała możliwości na podjęcie bardziej 
szczegółowych badań zależności pasożyt-żywiciel. Nie mniej, otrzymane wyniki dostarczyły 
bardzo cennych danych, m.in. zidentyfikowano nową linię Leucocytozoon. Prace prowadzone w 
populacji mew, jak i w węgierskiej populacji muchołówki białoszyjej zwróciły uwagę na fakt, że 



szukanie odpowiedzi na pytania dotyczące związku pasożytów z cechami szeroko pojętego 
fenotypu nie jest możliwe bez wcześniejszego dobrego rozpoznania prewalencji i jej dynamiki w 
badanych populacjach [H.3., H.4.]. 
 Interakcja endobiont-gospodarz odnosi się do interakcji pomiędzy całym zespołem 
mikroorganizmów, zróżnicowanym tak pod kątem taksonomicznym jak i ze względu na sposób 
oddziaływania na gospodarza (antagonistyczne i nieantagonistyczne). Od niedawna jest to tematyka 
intensywnie eksplorowana w ekologii ewolucyjnej. Powszechna dostępność nowych platform 
sekwencyjnych i coraz niższe koszty ich eksploatacji sprzyjają podejmowaniu powyższych 
zagadnień w coraz szerszym zakresie. Ostatnia praca z cyklu prezentowanych jako osiągnięcie, 
wpisuje się w ten nurt. Odnosi się ona do mikrobiomu zasiedlającego układ pokarmowy modraszki 
(Cyanistes caeruleus) i jego interakcji z różnymi parametrami środowiskowymi [H.6.]. 
Oczekiwaliśmy, że skład i struktura mikrobiomu będą odzwierciedlać jakości siedliska zasiedlanego 
przez ptaki. Siedlisko pełni rolę moderującą dostępność i jakość pokarmu, w przypadku modraszki 
pokarmem są dla niej drobne bezkręgowce i niektóre gatunki roślin. Założyliśmy, że porównanie 
siedlisk o skrajnych warunkach pozwoli pokazać wyraźny, środowiskowy impakt na mikrobiom. 
Otrzymane wyniki potwierdziły nasze przewidywania: mikrobiom modraszek zasiedlających żyzne 
siedliska lasów liściastych był znacząco bardziej zróżnicowany niż mikrobiom ptaków 
gnieżdżących się w otwartych, ubogich dąbrowach. Publikacja H.6. jest pierwszą tego typu pracą 
analizującą mikrobiom i kształtujące go ekologiczne czynniki u modraszki. Należy zauważyć, że 
badania te stanowią wstęp do bardziej szczegółowej analizy interakcji pomiędzy mikrobiomem i 
gospodarzem.   
 Skomplikowany układ endobiont-gospodarz może być analizowany empirycznie w 
naturalnych warunkach pod warunkiem znalezienia odpowiedniego modelu i zgromadzeniu szeregu 
informacji o jakości osobnika oraz czynnikach ekologicznych kształtujących ten koewolucyjny 
związek. Dlatego też badania prowadziłam w czterech różnych dzikich populacjach na czterech 
gatunkach ptaków: muchołówce białoszyjej (w izolowanej populacji z północnego skraju zasięgu - 
populacja gotlandzka [H.1., H.2.] oraz w populacji z centrum zasięgu występowania gatunku - 
populacja węgierska [H.3., H.5.]), mewie srebrzystej i białogłowej (w kolonii mieszanej, w której 
dochodzi do hybrydyzacji międzygatunkowej [H.4.]) oraz modraszce (w izolowanej populacji 
gotlandzkiej [H.6.]). Wszystkie te populacje były obiektem długoterminowego monitoringu 
(populacje z Gotlandii i Węgier - od lat 80. XX w., populacja mew była monitorowana przez 10 
lat). Pozwoliło to na zebranie szczegółowych danych zarówno na poziomie populacyjnym jak i 
osobniczym.  
 Prace włączone do dzieła habilitacyjnego są pracami, które bardzo dobrze wpisują się w 
najnowszy nurt badań w ekologii ewolucyjnej. Uzupełniają wiedzę w tej dziedzinie w kontekście 
metodycznym, poszerzają wiedzę na temat procesów zachodzących w dzikich populacjach oraz 
wnoszą nowe dane do wiedzy na temat populacji modelowych. 

Podsumowanie poszczególnych prac 



H.1. Zagalska-Neubauer M., Babik W., Stuglik M., Gustafsson L., Cichoń M., Radwan J. 2010. 
454 Sequencing Reveals Extreme Complexity of the Class II Major Histocompatibility 
Complex in the Collared Flycatcher. BMC Evolutionary Biology 10: 395. 

 Geny głównego układu zgodności tkankowej (MHC, Major Histocompatibility Complex) ze 
względu na swoje znaczenie funkcjonalne znajdują się w centrum zainteresowania badaczy 
ewolucji i ekologii zwierząt. U ptaków wróblowych, geny te mogą być zduplikowane oraz 
wykazywać dużą zmienność przy jednoczesnym znacznym podobieństwie alleli w obrębie loci. 
Taki złożony system stanowi wyzwanie jeżeli chodzi o metody analizy danych molekularnych, w 
tym genotypowanie. W niniejszej pracy do identyfikacji i charakterystyki zmienności egzonu 2 
MHC klasy II wykorzystaliśmy sekwencjonowanie nowej generacji, pirosekwencjonowanie 
(platforma 454, Life Sciences, Roche AG). Badania przeprowadzono na próbach zebranych w 
dzikiej populacji muchołówki białoszyjej (Ficedula albicollis) gniazdującej na Gotlandii, wyspie na 
Bałtyku. Muchołówka białoszyja jest małym ptakiem wróblowym, który ze względu na szereg 
uwarunkowań ekologiczno-fizjologicznych uznawany jest obecnie za modelowy w badaniach 
ewolucyjnych i ekoimmunologicznych. Sekwencjonowanie przeprowadzono dla 237 osobników, 
wygenerowano ponad 152 000 sekwencji (tzw. reads) i zidentyfikowano 194 prawdopodobne allele 
w analizowanej populacji. Taki wynik uplasował muchołówkę białoszyją w grupie ptaków o 
najwyższej, wówczas zidentyfikowanej, zmienności w obrębie genów MHC. Liczbę loci 
funkcjonalnych oszacowano na minimum dziewięć, również liczba loci dla pseudogenów była 
wysoka i jednocześnie trudna do oszacowania. W pseudogenach stwierdziliśmy wiele podobnych 
do siebie alleli co związane jest prawdopodobnie z serią niedawnych duplikacji regionu lub z 
ewolucją jednoczesną (concerted evolution). W przeciwieństwie do homogenizacji sekwencji 
obserwowanej w pseudogenach, w allelach ulegających ekspresji zanotowano znaczą zmienność 
oraz wykryto wyraźny sygnał selekcyjny w regionie wiązania antygenów (ABS, antigen binding 
sites) i wymianę alleli pomiędzy loci. W kontekście filogenetycznym sekwencje muchołówek 
białoszyich wskazały na trans-specyficzną ewolucję genów MHC klasy II w obrębie rodziny, do 
której należą (Muscicapidae). Najważniejszym wynikiem niniejszej pracy była identyfikacji egzonu 
2 MHC II u muchołówki oraz opracowanie sposobu genotypowania złożonego systemu MHC z 
wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji. Uzyskane wyniki pozwoliły na podjęcie 
dalszych badań, umożliwiły analizę powiązań zmienności genetycznej w genach ewolucyjnie 
ważnych i cech historii życiowych muchołówek, w tym relacji pasożyt-żywiciel [H.2.].  

H.2. Radwan J.,  Zagalska-Neubauer M., Cichoń M., Sendecka J., Kulma K., Gustafsson L., 
Babik W. 2012. MHC  diversity, malaria and lifetime reproductive success in collared 
flycatchers. Molecular Ecology 21: 2469-2479. 

 Populacja muchołówki białoszyjej gniazdującej na Gotlandii jest obiektem intensywnych 
badań od lat 80. zeszłego wieku. W ramach corocznego monitoringu populacji zbierane są dane 



dotyczące parametrów lęgowych, a osobniki są indywidualnie znakowane i pobierany jest materiał 
biologiczny. Tego typu unikalne dane pozwalają na badanie cech historii życiowych, w tym 
prześledzenie przeżywalności osobników, długości ich życia, rekrutacji do populacji, sukcesu 
reprodukcyjnego czy prewalencji pasożytów. Cechy te w kontekście koewolucyjnego wyścigu 
zbrojeń pomiędzy pasożytem i żywicielem mogą zwiększyć naszą wiedzę na temat działania 
selekcji naturalnej (Piertney & Oliver 2006). Celem pracy było zbadanie związku pomiędzy 
zmiennością genów MHC klasy II i obecnością pasożytów powodujących malarię u ptaków oraz 
określenie ich wpływu na całożyciowy sukces reprodukcyjny samic i ich długość życia. W 
przeprowadzanych analizach zwiększyliśmy wielkość próby i  potwierdziliśmy wysoką zmienność 
w egzonie 2 MHC II (maksymalnie 23 allele u osobnika, czyli co najmniej 12 funkcjonalnych loci). 
Do oceny indywidualnej zmienności MHC samic zastosowano dwie miary: 1) liczbę unikalnych 
sekwencji aminokwasowych na osobnika oraz 2) zmienność funkcjonalną sekwencji dla miejsc 
wiązania antygenów bazującą na fizykochemicznych właściwościach aminokwasów (Doytchinova 
& Flower 2005; Schwensow et al. 2007). Prewalencja zarodźca malarycznego została oceniona z 
wykorzystaniem metod molekularnych (Waldenström et al. 2004). W pracy odnieśliśmy się do 
hipotezy optymalności, która zakłada, że osobniki z pośrednią (optymalną) zmiennością w genach 
MHC będą lepiej dostosowane niż osobniki z najwyższą zmiennością w tych genach. Ze względu 
na dużą liczbę loci i wysoką zmienność w genach MHC muchołówka jest idealnym modelem do jej 
testowania. Przewidywania hipotezy optymalności nie zostały jednak potwierdzone. Co ciekawe, 
zwiększona różnorodność MHC wiązała się ze zmniejszoną częstością występowania malarii u 
ptaków. Związek ten nie znalazł jednak odzwierciedlenia ani w dłuższym życiu samic, ani w ich 
wyższym całożyciowym sukcesie reprodukcyjnym. Wynik ten wskazuje, że obecności zarodźca 
malarycznego u osobnika nie można jednoznacznie traktować jako czynnika istotnie wpływającego 
na całożyciowy sukces reprodukcyjny. Wskazuje to również na potencjalny problem z metodą 
szacowania dostosowania w populacjach dzikich. Interesującym wynikiem pracy jest też, że dla 
jednej z dziesięciu zidentyfikowanych linii Haemoproteus i Plasmodium (hPHSIB1) 
prawdopodobieństwo zarażeniem spadało z wiekiem. Wynik ten może być interpretowany dwojako. 
Po pierwsze, młode osobniki mogą być bardziej podatne na infekcję, ale z wiekiem mogą ją 
zwalczyć. Po drugie, i bardziej prawdopodobne, osobniki zakażone mogą być eliminowane z 
populacji na wczesnym etapie życia, a tym samym nie wchodzić do starszych klas wiekowych 
(Cellier-Holzem i wsp. 2010). Niniejsza publikacja, pomimo że nie wykryła istotnych zależności, 
stanowi bardzo ważny wkład w poznanie związku pomiędzy zmiennością MHC a cechami historii 
życiowych i wpływem pasożytów na dzikie populacje ptaków. 

H.3. Garamszegi L.Z., Zagalska-Neubauer M. Canal D., Markó G., Szász E., Zsebők S., Szöllősi 
E., Herczeg G., Török J. 2015. Malaria parasites, immune challenge, MHC variability, and 
predator avoidance in a passerine bird. Behavioral Ecology 26:1292-1302. 



 Celem pracy było zbadanie związku pomiędzy podejmowaniem ryzyka a obecnością 
pasożytów i zmiennością genów MHC klasy II. Badania prowadzone były w populacji muchołówki 
białoszyjej gniazdującej na Węgrzech, w Górach Pilis. Populacja ta, podobnie jak populacja 
szwedzka, monitorowana jest od lat 80. zeszłego wieku (Török i Tóth 1988). Większość prac 
analizujących związek MHC i zachowania ptaków z oczywistych względów skupia się na 
zachowaniach związanych z wyborem partnera. Zachowania reprodukcyjne, w tym wybór partnera, 
uznawane są za jeden z mechanizmów podtrzymujących i generujących zmienność w genach MHC 
(Penn 2002). Nasza publikacja dotycząca podejmowania ryzyka, mierzonego dystansem ucieczki 
jest, według naszej wiedzy, pierwszą pracą analizującą zależności behawioralne odnoszące się do 
indywidualnej jakości osobnika. Dystans ucieczki jest powszechnie stosowaną miarą podejmowania 
ryzyka u różnych gatunków zwierząt (Stankowich i Blumstein 2005). W badanej populacji dystans 
ten był cechą wysoce powtarzalną na poziomie wewnątrzosobniczym (R > 0,6; Garamszegi et al. 
2012). W trakcie badań przeprowadzony został także eksperyment terenowy polegający na 
aktywowaniu układu immunologicznego poprzez szczepienie SRBC (krwinki owcy). Ponieważ 
kontakt z obcym antygenem stymuluje produkcję dużej liczby przeciwciał zależnych od limfocytów 
B to w efekcie wywołuje stan zbliżony do infekcji (Hay i Hudson 1989, Ots et al. 2001). Infekcję 
wywołaną naturalnie występującymi w populacji pasożytami, Haemoproteus i Plasmodium, 
zidentyfikowaliśmy poprzez amplifikację fragmentu genu cytochromu b mitochondrialnego DNA 
pasożytów (Waldenströma et al. 2004). Niniejsze badania pozwoliły stwierdzić, że nie ma związku 
między występowaniem malarii a  dystansem ucieczki samca. Podobny wynik uzyskaliśmy dla 
eksperymentalnego aktywowania układu immunologicznego. Nie udało nam się wykazać, że taka 
aktywacja zmienia skłonność samców do podejmowania ryzyka w porównaniu z grupą kontrolną. 
Sugeruje to, że w analizowanym przypadku dystans ucieczki był niezależny od stanu zdrowia 
osobnika. Zaobserwowaliśmy jednak istotny, negatywny związek między liczbą alleli MHC a 
dystansem ucieczki. Osobniki z większą liczbą alleli, czyli potencjalnie lepszą odpornością na 
pasożyty, były bardziej skłonne do podejmowania ryzyka. Wyniki ten, łącznie z powyższymi 
negatywnymi wynikami, wspiera hipotezę unikania (Hart 1990). Zakłada ona, że tylko osobniki ze 
skutecznym mechanizmem obrony immunologicznej będą w stanie ponieść koszty podejmowania 
ryzyka, w warunkach podwyższonej prewalencji w populacji.  

H. 4. Zagalska-Neubauer M., Bensch S. 2016. High prevalence of Leucocytozoon parasites in 
fresh water breeding gulls. Journal of Ornithology 157(2): 525–532. 

 W trakcie badań przeanalizowaliśmy próby zebrane w mieszanej kolonii mew, pobrane od 
mew srebrzystych (Larus argentatus), mew białogłowych (Larus cachinnans) i ich mieszańców. 
Kolonia ta znajdowała się na zabudowie hydrotechnicznej we Włocławku i była intensywnie 
badana głownie pod kątem zjawiska hybrydyzacji gatunków (np.: Neubauer et al. 2006, Gay et al. 
2007, Zagalska-Neubauer & Neubauer 2012). Celem pracy była identyfikacja pasożytów krwi z 



rodzajów Plasmodium, Haemoproteus i Leucocytozoon oraz ocena ich prewalencji w populacji. 
Duże mewy, to gatunki związane głównie ze środowiskiem morskim, uważane za grupę o 
stosunkowo niskim poziomie lub nawet całkowitym braku pasożytów krwi. Ponieważ analizowana 
populacja zasiedlała obszar śródlądowy - dolinę Wisły - spodziewaliśmy się, że udział pasożytów 
krwi może odbiegać od typowego dla populacji występujących w środowiskach morskich. Do 
identyfikacji pasożytów wykorzystałam metodę molekularną, bazującą na amplifikacji fragmentu 
DNA z genu cytochromu b pasożytów. Wynik okazał się bardzo zaskakujący, ponieważ 95% prób 
(wielkość próby, N= 56) zidentyfikowano jako zakażone Leucocytozoon, podczas gdy trzy osobniki 
miały podwójne i potrójne zakażenie z co najmniej jedną linią Leukocytozoon i jedną linią 
Plasmodium. Nie wykryto linii pasożytów z grupy Haemoproteus. Najbardziej rozpowszechnioną 
linię (LARCAC02), po raz pierwszy opisaną w niniejszej pracy, znaleziono u 51 (96%) wszystkich 
zarażonych ptaków. 25% osobników zainfekowanych było dwoma liniami Leucocytozoon. 
Filogenetyczna analiza linii Leukocytozoon wykazała, że pasożyty te tworzą dwie dobrze 
wyodrębnione grupy stwierdzane u ptaków wróblowych (Passeriformes) i “nie-wróblowych" (non-
passerine). Sugeruje to, że wykryte linie są genetycznie wyraźnie odrębne i związane ze 
specyficznymi żywicielami. Warto nadmienić, że pasożyty z rodzaju Leukocytozoon  są szeroko 
rozpowszechnione na świecie i wykrywane u wielu różnych gatunków ptaków, jednak u gatunków 
związanych ze środowiskiem morskim są wykrywane rzadko (np. u pingwinów, Argilla et al. 2013). 
Nasze badania dostarczyły nowych danych ponieważ została zidentyfikowana nowa dla nauki linia 
Leukocytozoon, nigdy wcześniej pasożyt ten nie był stwierdzony u mew z rodzaju Larus, odsetek 
zakażonych ptaków w populacji był jednym z najwyższych zanotowanych w literaturze oraz bardzo 
niewiele publikacji wspomina podwójne zakażenia w przypadku tego pasożyta. Uzyskane wyniki 
sugerują, że ptaki morskie rozmnażające się w głębi lądu mogą być silnie zakażone pasożytami 
krwi, a wysoka prewalencja w populacji prawdopodobnie związana jest z obszarami licznego 
występowania wektorów dla Leucocytozoon. Głównym wektorem dla Leucocytozoon są meszki 
(Simuliidae sp.). Masowy pojaw meszek notowany był w latach zbierania prób do badań, stąd 
można przypuszczać, wynika wysoki stopień prewalencji liniami Leucocytozoon w badanej 
populacji mew.  

H.5. Garamszegi L.Z., Zagalska-Neubauer  M., Canal D. Blázi G., Laczi M., Nagy G., Szöllősi E., 
Vaskuti E., Török J. Zsebők S. 2018. MHC-mediated sexual selection on birdsong: Genetic 
polymorphism, particular alleles and acoustic signals. Molecular Ecology 27 (11): 2620-2633. 

 Wybór partnera uznawany jest za komplementarny mechanizm utrzymujący zmienność 
genów ewolucyjnie ważnych dla dostosowania. Kilka hipotez przewiduje, że MHC wpływa na 
preferencje samic w trakcie kojarzenia i produkcję potomstwa wysokiej jakości. Hipotezy te 
najczęściej odnoszą się do kojarzenia disasortatywnego (negatywnie asortatywnego), które może 
przebiegać według jednego ze scenariuszy i może prowadzić 1) do zwiększenia 
heterozygotyczności potomstwa (“dobre geny jako hipoteza heterozygotyczności”, Zuk 1990), 2) 



do pozyskania nowych lub rzadkich alleli przez progeniturę (rare-allele advantage hypothesis, Penn 
& Pots 1999), 3) do unikania chowu wsobnego lub potencjalnej niezgodności genetycznej między 
osobnikami (hipoteza genetycznej kompatybilności, Brown & Eklund 1994) lub 4) do utrzymania 
optymalnej liczby alleli w populacji (optimality hypothesis lub allele-counting hypothesis, Wegner 
et al. 2003). Ażeby kojarzenie mogło kształtować architekturę genetyczną potomstwa zakłada się, 
że niektóre cechy fenotypowe samców muszą być rozpoznawane przez samice i wpływać na ich 
zachowania reprodukcyjne. W niniejszej publikacji prezentujemy pionierskie analizy związku 
parametrów śpiewu muchołówki białoszyjej, z populacji węgierskiej, ze zmiennością w genach 
MHC klasy II. Zakłada się, że śpiew samców pełni rolę uczciwego sygnału jakości dla samic w 
wyborze partnera do rozrodu oraz w konkurencji między samcami. Założyliśmy również, że 
parametry śpiewu i zmienność genów MHC będą ze sobą związane jeśli piosenka samca 
sygnalizuje dziedziczną odporności na pasożyty lub wzmacnia unikanie kojarzenia w bliskim 
pokrewieństwie. Uzyskane wyniki jednak nie dostarczyły dowodu na to, że różnorodność alleli 
MHC czy heterozygotyczność są związane z parametrami piosenki, wyrażonymi wielkością 
repertuaru, liczbą i składem sylab, tempem piosenki, czy częstotliwością. Nie wykryliśmy również 
żadnego istotnego związku między podobieństwem piosenek samców i ich podobieństwem 
genetycznym. Ponadto, nic nie wskazywało na to, że poszczególne allele MHC byłyby związane z 
ilościowymi parametrami piosenek. Ciekawym wynikiem jednak, było wykrycie pozytywnego 
związku pomiędzy allelem MHC1307, którego obecność związana jest z obniżeniem żywotności, a 
szerokim pasmem częstotliwości śpiewu samców. Sugeruje to, że dla samic korzystne byłoby 
wybieranie do rozrodu samców o węższych pasmach częstotliwości śpiewu. Odkrycie to wskazuje, 
że pewne charakterystyki piosenek mogą zawierać wiarygodne informacje o jakości osobnika, 
mierzonej zmiennością MHC, i mogą być wykorzystane przez samice do optymalizacji wyboru 
partnera. Na obecnym etapie możemy jedynie spekulować, że samce śpiewające w węższych 
częstotliwościach nie będą nosicielami genów związanych z podatnością na pasożytnictwo. Z 
ekologicznego punktu widzenia wydaje się, że śpiew w węższych zakresach częstotliwości może 
być bardziej wydajny w siedliskach gęsto porośniętych roślinnością. Wynika to z faktu, że sygnał 
ulega wówczas mniejszej degradacji lub możliwe jest skoncentrowanie energii w małych pasmach 
częstotliwości w celu większej propagacji piosenki (Boncoraglio i Saino, 2007). 

H. 6. Drobniak S. M., Cichoń M., Janas K., Barczyk J., Gustafsson L., Zagalska-Neubauer M. 
2022. Habitat shapes diversity of gut microbiomes in a wild population of blue tits Cyanistes 
caeruleus. Journal of Avian Biology, 2022: e02829  

 Zarówno układ pasożyt-żywiciel, jak i układ mikrobiom-gospodarz stanowią o zmienności 
osobniczej, która wraz z genami i parametrami środowiskowymi, wpływa na jakość osobnika i jego 
kondycję. Pod pojęciem mikrobiomu należy rozumieć zespół mikroorganizmów takich jak bakterie, 
grzyby, glony, archeony i niewielkie protisty oddziaływujące na siebie nawzajem i zasiedlające 
pewne kontinuum środowiskowe. Mikrobiom skupia mikroorganizmy będące symbiontami, 



komensalami i pasożytami. W niniejszej pracy przeanalizowaliśmy skład mikrobiomu 
zasiedlającego układ pokarmowy modraszki (Cyanistes caeruleus). Badania prowadzone były w 
dzikiej populacji modraszek gnieżdżących się na Gotlandii. Powierzchnie badawcze były 
zlokalizowane zarówno w żyznych lasach liściastych z gęstym podszytem jak i w otwartych 
dąbrowach świetlistych z ubogim podszytem.. Powierzchnie badawcze różniły się więc pod kątem 
zasobności i składu bazy pokarmowej. Analiza molekularna mikrobiomu została wykonana dla 
regionu V4 bakteryjnego genu 16S rRNA z wykorzystaniem sekwencjonowania na platformie 
Illumina. Celem pracy było zbadanie interakcji pomiędzy parametrami siedliska i mikrobiomu 
dorosłych ptaków. Postawiliśmy hipotezę, że typ siedliska w którym występują osobniki, poprzez 
różnice wynikające ze składu roślin, a tym samym diety, może wpływać na różnorodność i strukturę 
mikrobiomu jelitowego. Oczekiwaliśmy, że w naszym systemie badawczym osobniki młodsze będą 
miały mniej zróżnicowany mikrobiom niż starsze, w związku z rozwojem i dojrzewaniem 
mikrobiomu w czasie. Oczekiwaliśmy również, że profil mikrobiomu będzie niezależny od płci, 
ponieważ u modraszek samice i samce wykazują podobną  mobilność i zachowania eksploracyjne. 
Wreszcie, przewidywaliśmy, że ptaki gnieżdżące się w bogatszych siedliskach lasów liściastych 
będą różnić się pod względem składu mikrobiomu od ptaków z uboższych i otwartych siedlisk. 
Spodziewaliśmy się również, że skład mikrobiomu modraszek będzie podobny do mikrobiomu 
blisko spokrewnionej bogatki (Parus major), a więc dominować będą Firmicutes i Proteobacteria 
(Kropáčková et al. 2017, Davidson et al. 2019, Bodawatta et al. 2020). Różnorodność gatunkową 
mikroorganizmów oceniono na dwóch poziomach: w próbach reprezentujących dane siedlisko 
(różnorodność alfa) oraz pomiędzy siedliskami (różnorodność beta). Otrzymane wyniki 
potwierdziły nasze przewidywania. Modraszki lęgowe w lasach liściastych charakteryzowały się 
bardziej zróżnicowanym mikrobiomem i znacznie różniły się jego składem od ptaków lęgowych w 
otwartych, słabo zalesionych zbiorowiskach. Nie stwierdziliśmy zróżnicowania mikrobiomu w 
zależności od płci i wieku. Tak jak przewidywaliśmy, skład mikrobiomu modraszki przypominał 
swoim składem skład mikrobiomu bogatki. Warto podkreślić, że powyższa badania są pierwszą 
tego typu pracą analizującą mikrobiom i ekologiczne czynniki go kształtujące u wróblowych. 
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5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż 
jednej uczelni lub instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej  

Moje zainteresowania naukowe dotyczą tematyki z zakresu ekologii ewolucyjnej i 
behawioralnej. Można je podzielić na dwa podstawowe bloki tematyczne: 5.1) biologia i ekologia 
dużych mew w populacjach allopatrycznych oraz w warunkach hybrydyzacji, 5.2) ewolucyjne 
interakcje i ich konsekwencje w układzie endobiont-gospodarz w populacjach ptaków.  

Pracę badawczą rozpoczęłam w Zakładzie Ornitologii PAN w Gdańsku, a następnie 
kontynuowałam ją w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie, do którego Zakład został 
włączony podczas restrukturyzacji jednostki. W ramach 3-letniego polskiego stażu podoktorskiego 
(POL-POSTDOC) byłam również zatrudniona w Instytucie Nauk o Środowisku na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Obecnie pracuję na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Ekologii 
Behawioralnej. Odbyłam trzy krótkoterminowe staże zagraniczne: 1) Francja - CEFE CNRS, 
Montpellier; 2) Szwecja - Lund University; 3) Szwecja - Uppsala University. Otrzymałam 
stypendium wyjazdowe w ramach IDUB Uwr na trzymiesięczny pobyt na Harvard University 
(planowany pobyt 1.09.-29.11.2022). Uczestniczyłam też w wyjazdach naukowych, o charakterze 
szkoleniowym w Finlandii, Szwecji, Hiszpanii, Czechach, Niemczech i Serbii. Biorę udział w 
międzynarodowych badaniach prowadzonych na Gotlandii w Szwecji we współpracy z Uppsala 
University (od 2017). W trakcie swojej kariery współpracowałam z naukowcami z polskich 
jednostek naukowych (m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 
Uniwersytet Warszawski, Instytut Ochrony Przyrody PAN) oraz podjęłam współpracę z 
naukowcami zagranicznymi z CEFE CNRS (Montpellier, Francja), Uniwersytetu Melitopolskiego 
(Ukraina), Lund University (Szwecja), Uppsala University (Szwecja), Eötvös Loránd University 
(Budapeszt, Węgry) oraz Estación Biológica de Doñana-CSIC (Sewilla, Hiszpania).  

5.1 Biologia i ekologia dużych mew w populacjach allopatrycznych i w warunkach hybrydyzacji. 

 Jeszcze przed podjęciem studiów doktoranckich szczególnie interesowały mnie kwestie 
specjacji, allopatrii i sympatrii gatunków oraz zjawisko hybrydyzacji. Zainteresowania te pogłębiły 
obserwacje terenowe, które poczyniłam w trakcie studiów podczas obrączkowania w kolonii 
lęgowej mew we Włocławku. W kolonii gnieździły się wówczas mewy, o których przynależności 
taksonomicznej niewiele było wiadomo. Nieznane były cechy pozwalające na przyporządkowanie 



ich do prawdopodobnych taksonów, ani tym bardziej zmienność fenotypowa cech w obrębie 

taksonów. Mewy określano wówczas zbiorczym terminem "kompleks mewy srebrzystej sensu 

lato”. Duże mewy z tego kompleksu nie mają wyraźnego dymorfizmu płciowego, a różnice 
fenotypowe między nimi są bardzo subtelne (Zagalska & Świtoński 2002, Neubauer & Zagalska-
Neubauer 2006). Na doktoracie zdecydowałam się podjąć temat statusu taksonomicznego mew z 
kompleksu mewy srebrzystej i przeanalizować zmienność taksonów na poziomie fenotypowym i 
genetycznym. Znaczące jest, że dla podjęcia bardziej szczegółowych badań dotyczących biologii, 
ekologii i ewolucji gatunków pierwszym i najważniejszym krokiem jest identyfikacja 
systematyczna i taksonomiczne rozpoznanie obiektu badań. Swoje zainteresowanie kompleksem 
dużych mew rozpoczęłam właśnie od tego najbardziej podstawowego poziomu. Uzyskałam 
finansowanie dla młodych naukowców z Komitetu Badań Naukowych, co pozwoliło na 
przeprowadzenie pierwszych, szczegółowych analiz fenotypu mew oraz zebranie materiału 
biologicznego do analiz molekularnych. W ramach projektu zorganizowałam badania terenowe na 

terenie Polski, Ukrainy i Włoch. Materiał do badań zebrałam w trzech #czystych!$ populacji 

allopatrycznych w okresie lęgowym: w północnej Polsce (mewa srebrzysta Larus argentatus), we 
wschodniej Ukrainie (mewa białogłowa Larus cachinnans) oraz w północnych Włoszech (mewa 
romańska Larus michahellis). W trakcie badań współpracowałam z dr S. Bzomom (Morski Instytut 

Rybacki, Gdynia),  dr N. Bacetti!m (Uniwersytet w Bolonii, Włochy) oraz prof. A. Koshelev!em 

(Uniwersytet w Melitopolu, Ukraina). W populacjach allopatrycznych oraz w strefie hybrydyzacji 
badania prowadziłam wspólnie z dr G. Neubauerem. Współpraca zaowocowała dwoma grantami, 
dwoma projektami międzynarodowej współpracy dwustronnej (Francja i Rosja) oraz 25 artykułami 
opublikowanymi w czasopismach międzynarodowych i polskich. Badania nad kompleksem mewy 
srebrzystej miały charakter kompleksowy i przebiegały kilkutorowo. Po pierwsze pozwoliły 
zgromadzić dane umożliwiające przyporządkowanie obserwowanych ptaków do gatunku 
(Neubauer et al. 2002, Neubauer et al. 2006, Beran et al. 2010, Neubauer et al. 2010). Umożliwiło 
to następnie skoncentrowanie się na podstawowych zagadnieniach dotyczących hybrydyzacji 
międzygatunkowej, w tym na fenotypowych i molekularnych wzorcach introgresji w strefie 
przepływu genów (Gay et al. 2007, Gay et al. 2008), niekompletnej izolacji rozrodczej pomiędzy 
gatunkami (Neubauer et al. 2009) oraz przeżywalności mieszańców międzygatunkowych 
(Neubauer et al. 2014). Mewy srebrzyste i białogłowe są stosunkowo nowymi gatunkami lęgowymi 
dla Polski. Kolonizacja nowych terenów przebiegała z dwóch kierunków, od północy (mewa 
srebrzysta) oraz ze wschodu (mewa białogłowa). Zjawisko kolonizacji począwszy od lat 60-tych 
zeszłego wieku było intensywne i doprowadziło do powstawania nowych kolonii lęgowych mew 
zarówno na wybrzeżu jak i na osi dużych dolin rzecznych, w szczególności Wisły (Lenda et al. 
2010).  Był to kolejny aspekt moich badań pozwalających m.in. na predykcję dotyczącą wielkości 
strefy hybrydyzacji i dokumentację jej rozszerzania się. Stąd, zaangażowałam się w badania 
dotyczące rozmieszczenie kolonii, monitoring liczebności populacji lęgowej oraz całoroczne 



obserwacje przemieszczeń ptaków (Zagalska-Neubauer 2004, Neubauer et al. 2005, Neubauer et al. 
2006, Neubauer et al. 2007, Grzybek & Zagalska-Neubauer 2012, Iciek & Zagalska-Neubauer 
2012, Przymencki et al. 2021). Równie ważną część moich badań była tematyka dotycząca biologii 
i ekologii lęgowej mew zarówno w strefie hybrydyzacji jak i poza nią. Skupiłam się na sukcesie 
reprodukcyjnym w warunkach hybrydyzacji i w koloniach jednogatunkowych mew (Zagalska-
Neubauer & Neubauer 2012, Gwiazda 2015, Przymencki et al. 2021), wzięłam też udział w 
badaniach bazy pokarmowej mew (Gwiazda et al. 2011, Gwiazda 2015). Swoją specjalistyczną 
wiedzą z zakresu biologii i ekologii mew zebrałam w kilku współautorskich rozdziałach 
monograficznych (Neubauer et al. 2007a, Neubauer et al. 2007b, Zagalska-Neubauer et al. 2007, 
Zagalska-Neubauer & Neubauer 2009, Zagalska-Neubauer & Neubauer 2015). Prace te dotyczyły 
podsumowania wiedzy o rozmieszczeniu gatunków dużych mew w Polsce oraz zawierały 
metodyczne wskazówki sposobów ich monitoringu i ochrony.   
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Nauk., Poznań. 

5.2) Ewolucyjne interakcje i ich konsekwencje w układzie endobiont-gospodarz w populacjach 
ptaków. 

Ewolucyjne związki między pasożytem, lub szerzej - pomiędzy endobiontem - a 
gospodarzem to drugi blok tematyczny, który pogłębiałam w trakcie swojej kariery naukowej. 
Interesuje mnie wielopłaszczyznowe ujęcie tych zależności, tzn. począwszy od genów ewolucyjnie 
ważnych dla dostosowania, poprzez identyfikację mikroorganizmów wpływających na gospodarza, 
po efekty interakcji przekładające się na cechy historii życiowych i behawioru u ptaków. Realizację 
tych zainteresowań rozpoczęłam od 2006 r., gdy otrzymałam finansowanie projektu dotyczącego 
genów głównego układu zgodności tkankowej (MHC, Major Histocompatibility Complex) u mew. 
Natomiast w 2007 r. rozszerzyłam temat w ramach polskiego postdoka, o badania zmienności MHC 
w populacji muchołówki białoszyjej (Ficdedula albicollis). Polski staż podoktorski realizowałam na 
Uniwersytecie Jagiellońskim we współpracy z prof. dr hab. J. Radwanem, prof. dr hab. M. 
Cichoniem oraz prof. dr hab. W. Babikiem. W trakcie pobytu na UJ skoncentrowałam się na 
identyfikacji genów MHC w genomie z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji, 
ocenie polimorfizmu oraz poszukiwaniu związku genów MHC z parametrami dostosowania. 



Główną oś moich zainteresowań badawczych w tym czasie stanowił związek polimorfizmu genów 
MHC z poziomem odpowiedzi immunologicznej, obecnością pasożytów krwi z grupy Plasmodium, 
Haemoproteus i Leucocytozoon, oraz z całożyciowym sukcesem reprodukcyjnym ptaków 
(Zagalska-Neubauer et al. 2010, Radwan et al. 2012). Badania polimorfizmu genów MHC 
kontynuowałam we współpracy z zespołem węgierskich naukowców, w tym z prof. L. Garamszegi 
(Eötvös Loránd University, Budapeszt), oraz ze współpracownikiem z Hiszpanii, dr D. Canal 
(Estación Biológica de Doñana-CSIC, Sewilla). W trakcie badań poszukiwaliśmy związku 
pomiędzy polimorfizmem genów MHC oraz behawiorem muchołówek, w tym unikaniem 
drapieżnictwa oraz sygnalizacją akustyczną (Garamaszegi et al. 2015 , Garamaszegi et al. 2018). 
Publikacje, które powstały w trakcie tej współpracy uważam za jedne z najbardziej interesujących. 
W ramach własnego grantu skupiłam się również na aspekcie behawioralnym oraz jego związku z 
polimorfizmem w MHC i obecnością pasożytów. Badania miały charakter eksperymentalny i były 
prowadzone w warunkach naturalnych, w populacji zięby (Fringilla coelebs). W badaniach 
przeprowadzonych we współpracy z dr M. Budką (UAM, Poznań) oraz dr hab. P. Matyjasiak 
(UKW, Warszawa), odniosłam się do różnych miar indywidualnej „jakości” osobnika i ‘uczciwej’ 
jej sygnalizacji w kontekście rywalizacji pomiędzy samcami. W pierwszej publikacji (dwie kolejne 
są w przygotowaniu) skupiliśmy się na zagadnieniach metodologicznych eksperymentu (Budka i in. 
2019). Związek między MHC a cechami behawioralnymi, testowanymi w trakcie eksperymentu, 
będzie przedmiotem osobnego artykułu badawczego. Analizy będą przeprowadzona we współpracy 
z prof. S. Edwardsem (Harvard University). Swoje zainteresowania badawcze dotyczące związku 
genów MHC w kontekście doboru płciowego kontynuuję poprzez włączenie się do badań nad 
alczykiem Alle alle (współpraca z dr hab. K. Wojczulanis-Jakubas, UG) oraz kagu Rhynochetos 

jubatus (z prof. dr hab. J. Theuerkauf!em, MiIZ). Oprócz polimorfizmu genetycznego, ważnym 

elementem moich zainteresowań jest identyfikacja pasożytów w populacjach dzikich ptaków.  Nad 
zagadnieniami dotyczącymi prewalencji pasożytów w dzikich populacjach współpracowałam z dr 
A. Dubiec (MiIZ, PAN). Efektem współpracy była wieloautorska praca dotycząca występowania i 
różnorodność pasożytów krwi u dwóch blisko spokrewnionych gatunków dziuplaków: bogatki 
(Parus major) i modraszki (Cyanistes caeruleus) (Dubiec et al. 2016). Stwierdziliśmy, że bogatki 
były zakażone częściej pasożytami z rodzaju Plasmodium i Haemoproteus oraz pasożyty te były 
bardziej zróżnicowane niż u modraszki. Różnice w prewalencji między dwoma gatunkami żywicieli 
przeanalizowaliśmy w kontekście ich zagęszczeń w trakcie okresu lęgowego oraz cech 
immunologicznych i behawioralnych. Technikę molekularnej identyfikacji pasożytów opanowałam 

w trakcie dwóch krótkich staży zagranicznych, które zrealizowałam u prof. S. Bensch!a w Lund 

University (Szwecja). W trakcie stażu przeanalizowałam próby, zebrane w populacji mew.
(Zagalska-Neubauer & Bensch 2016). Pomimo uzyskania bardzo ciekawych wyników, mewy z  
kolonii mieszanej nie okazały się dobrym modelem do dalszych badań dotyczących związku 
pasożytów z cechami historii życiowych czy behawiorem. We współpracy z dr hab. S. Drobniaka 



(Uniwersytet Jagielloński/University of New South Wales, Sydney) przeprowadziliśmy badania na 
populacji modraszki, w których testowaliśmy hipotezę dotyczącą wpływu siedliska na 
różnorodność i strukturę mikrobiomu jelitowego (Drobniak i in. 2022). Ponadto, zgenotypowaliśmy 
MHC osobników dla których otrzymaliśmy dane mikrobiomowe (praca w przygotowaniu). adania 
nad mikrobiomem obecnie są kontynuowane na kolejnym gatunku z populacji gotlandzkiej, na 
muchołówce białoszyjej (projekt dr hab. S. Drobnika, w którym jestem wykonawcą). Swoje 
kwalifikacje zawodowe w zakresie przetwarzania i analizy danych molekularnych podnosiłem 
podczas kursów i warsztatów w Szwecji, Hiszpanii, Niemczech i Czechach.
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6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujących naukę  

a) działalność dydaktyczna 

I. Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt - w latach 1999-2002 

Zajęcia dla kierunków: Biologia, Biotechnologia, Zootechnika, Agroturystyka, Ochrona Środowiska. 

Ćwiczenia: Genetyka ogólna, Genetyka zwierząt, Genetyka i metody hodowli zwierząt, Genetyka i 
podstawy produkcji zwierzęcej, Pracownia genetyczna. 

Zajęcia laboratoryjne w języku angielskim, w ramach programu ERASMUS 

II. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych - rok akademicki 2018/2019; 2019/2020 

Zajęcia dla kierunków: Biologia, Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, Biologia Człowieka 

Ćwiczenia: Genetyka populacyjna, Ekologia, Antropopresja, Degradacja środowiska, Różnorodność 
zwierząt (ćwiczenia terenowe), Zarządzanie bioróżnorodnością (ćwiczenia terenowe) 



III. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych - rok akademicki 2020/2021; 2021/2022 

Zajęcia dla kierunków: Biologia, Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, Biologia Człowieka 

Wykłady i ćwiczenia: Genetyka populacyjna 

Wykłady i konwersatoria: Conservation genetics (przedmiot autorski prowadzony w języku 
angielskim) 

Ćwiczenia: Antropopresja, Ochrona Środowiska 

IV. Promotorstwo i szkolenia 

Uniwersytet Jagielloński: opieka merytoryczna 1 pracy licencjackiej oraz 1 pracy magisterskiej 
(promotor prof. dr hab. Mariusz Cichoń) - w latach 2008-2009 

Szkolenie w laboratorium molekularnym (Stacja Ornitologiczna, MiIZ):  9 studentów (Uniwersytet 
Gdański, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w 
Warszawie, Ivanovo State University, Rosja) - w latach 2011-2014 

Promotor pomocniczy –  M. Tobółka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, promotor prof. dr hab. 
Piotr Tryjanowski); Temat rozprawy: „Ekologia rozrodu bociana białego Ciconia ciconia w 
warunkach intensywnie użytkowanego krajobrazu rolniczego”. Przewód zakończony nadaniem 
stopnia doktora w 2015 r. 

Uniwersytet Wrocławski: promotorka 2 licencjatów (kierunki: Genetyka i Biologia Eksperymentalna, 
Ochrona Środowiska), 4 prac magisterskich (kierunki: Biologia, Zarządzanie Środowiskiem 
Przyrodniczym, Genetyka i Biologia Eksperymentalna) - w latach 2020-2022 

b) działalność organizacyjna 

Zorganizowanie od podstaw laboratorium molekularnego w Zakładzie Ornitologii PAN, we 
współpracy z dr A. Dubiec - 2005-2006  

Członkini Rady Naukowej MiIZ PAN - 2011-2018 

Członkini Komisji ds. Dobrostanu Zwierząt MiIZ PAN - 2016-2020 

Współorganizatorka krajowej konferencji “Mewy i rybitwy - stan wiedzy i plany działań” (MiIZ PAN, 
Muzeum Dolnośląskie w Bytomiu, ISEZ PAN), Gdańsk, 10-12.03.2017 

Współorganizatorka międzynarodowych warsztatów “Programming for Evolutionary Biology” (MiIZ 
PAN, UW, IBS PAN) Białowieża, 16-20.09.2017 

Współorganizatorka krajowej konferencji “II Zjazd Obrączkarzy” - Gdańsk (MiIZ PAN), 
17-19.11.2017 



Opieka nad Studenckiem Kołem Naukowym TENEO działającego przy Zakładzie Ekologii 
Behawioralnej, Wydział Nauk Biologicznych, UWr - od 2021 r. 

c) działalność popularyzatorska 

Organizacja 60 seminariów otwartych w Zakładzie Ornitologii/ Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w 
latach 2004-2018. Prelegenci z Polski i zagranicy reprezentowali jednostki: Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Lubelski, 
Uniwersytet Przyrodniczy (Poznań i Kraków), International Birding & Research Centre in Eilat 
(Izrael), Stacja Badania Wędrówek Ptaków (Gdańsk), Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN 
(Kraków), Centrum Badań Ekologicznych PAN (Dziekanów), Zakład Badania Ssaków PAN 
(Białowieża), Latvian Museum of Natural History (Ryga, Łotwa), Palacky University (Olomouc, 
Czechy), Hedmark University College (Evenstad, Norway).  

Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych na Uniwersytecie Dziecięcym, UJ Kraków - 2009 r. 

Uczestnictwo w projekcie COST, European Cooperation in Science & Technology, grupa robocza: 
Media (Portugalia, Serbia) - lata 2018-2019 

Uczestnictwo w inicjatywie EvoKE (Evolutionar Knowledge for Everyone) (Serbia) - 2019 r. 

Przeprowadzenie zajęć we Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym w ramach zajęć “Jesienne spotkania 
z ptakami” - wrzesień, 2021 r.  

Udzielenie wywiadu na temat pracy magisterskiej realizowanej przez studenta UWr we Wrocławskim 
Zoo - Gazeta Wrocławska, luty 2022 r. 

Publikacje upowszechniające naukę: 
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Zagalska-Neubauer M. 2008. XLIII Warszataty Biologii Ewolucyjnej, Warszawa, 26 styczeń 2008. 
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