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1. Sylwetka habilitantki

Pani  dr  Magdalena  Zagalska-Neubauer  jest  absolwentką  dwóch kierunków i  uczelni;  w

1999  r.  ukończyła  zootechnikę  na  Wydziale  Hodowli  i  Biologii  Zwierząt  Akademii

Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu oraz rok później biologię na Wydziale

Biologii  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.  Na tym samym wydziale  UAM odbyła

studia doktoranckie, gdzie w 2004 r. obroniła rozprawę pt.: ”Status taksonomiczny mew z

kompleksu  Larus  argentatus-cachinnansmichahellis,  określony  na  podstawie  analizy

markerów  RAPD  i  biometrii  ptaków”  wykonaną  pod  opieką  prof.  dr  hab.   Marka

Świtońskiego.  Karierę  zawodową  rozpoczęła  w  chwilę  po  ukończeniu  studiów

doktoranckich,  początkowo  w  Zakładzie  Ornitologii  PAN,  potem  na  Uniwersytecie

Jagielońskim, by w roku 2010 powrócić do Gdańska do Stacji Ornitologicznej Muzeum i

Instytutu Zoologii PAN i ostatecznie  związać się z Zakładem Ekologii Behawioralnej na

Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.



2. Ocena osiągnięcia naukowego

Na osiągnięcie naukowe przedstawione przez dr Magdalenę Zagalską-Neubauer składa się

cykl  sześciu  publikacji  opatrzony  wspólnym  tytułem:  „Model  interakcji  endobiont  -

gospodarz w ujęciu molekularnym, behawioralnym i ekologicznym, na przykładzie dzikich

populacji ptaków”. 

Prace  tego  zbioru  zostały  opublikowane  w  pięciu  czasopismach  anglojęzycznych,

o zasięgu międzynarodowym i były to:  BMC Evolutionary Biology,  Molecular Ecology,

Behavioral Ecology,  Journal of  Ornithology i  Journal of  Avian Biology.  Czasopisma te

charakteryzują się stosunkowo wysokim wskaźniku cytowań (IF), wahającym się od 1,622

do 5,918 (łącznie 21,873).  Prace te  ukazały się w ciągu 12 lat  (2010-2022).  Wszystkie

publikacje składające się na osiągnięcie powstały we współautorstwie, w dwóch z nich dr

Zagalska-Neubauer  jest  pierwszym autorem.  Jej  udział  w powstawaniami  tych prac  był

znaczący  i  w  tworzeniu każdej  z  nich  brała  udział  na  wielu  etapach,  począwszy  od

formułowania hipotez oraz koncepcji,  poprzez prace terenowe i  analizy molekularne  po

przygotowanie maszynopisu.

Problematyka przedstawionego do oceny osiągnięcia związana jest z analizą związku

endobiont-gospodarz, głównie na poziomie molekularnym dotyczącym zmienności genów

MHC  (Major  Histocompatibility  Complex)  oraz  jej  związku  z   różnymi  cechami

organizmu.

W pierwszej pracy pt. „454 Sequencing Reveals Extreme Complexity of the Class II

Major Histocompatibility Complex in the Collared Flycatcher”  z roku 2010  habilitantka

wraz ze współautorami na podstawie badań nad populacją muchołówki białoszyjej Ficedula

albicollis opisuje sposób analizy danych sekwencyjnych uzyskanych dla genów MHC z

wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji oraz identyfikuje egzon 2 MHC II u

tego gatunku. Praca ta dała początek wielu podobnym tego typu analizom, miała wpływ na

rozwój badań związanych z genami MHC, stąd też jest bardzo często cytowana (97 razy wg

Scopus).

Druga publikacja cyklu pt. „MHC diversity, malaria and lifetime reproductive success

in collared flycatchers”  została wydana w 2012 r. Badania były prowadzone, podobnie jak

w poprzedniej pracy, na wyspowej populacji muchołówki białoszyjej, która monitorowana

jest przez międzynarodowy zespół od ponad 40 lat. W pracy tej zbadano związek między

zmiennością  genów MHC klasy  II  z  obecnością  zarodźców malarii  oraz  określono ich
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wpływ  na  sukces  reprodukcyjny  samic  oraz  ich  długość  życia.  Stwierdzono,  że

różnorodność MHC wiązała się ze zmniejszoną częstości występowania malarii u ptaków,

jednak  nie   miała  wpływu  na  długość życia  samic,  ani  na  ich  sukces  reprodukcyjny.

Również ta praca jest dość licznie cytowana (71 razy wg Scopus)

Trzecia praca pt. “Malaria parasites, immune challenge, MHC variability, and predator

avoidance  in  a  passerine  bird”   opublikowana  została w  2015  r.  Łączy  ona  badania

behawioralne z molekularnymi. Habilitantka wraz z licznym międzynarodowym zespołem

badała  związek  pomiędzy  dystansem ucieczki  a  obecnością  pasożytów  i  zmiennością

genów MHC klasy II. Badania prowadzone były na populacji muchołówki białoszyjej na

Węgrzech. Nie stwierdzono związku między występowaniem malarii a dystansem ucieczki

samca, natomiast zaobserwowano, że im większa była liczba alleli MHC tym obserwowano

krótszy dystans ucieczki. 

W  czwartej  pracy  pt.  “High  prevalence  of  Leucocytozoon  parasites  in  fresh  water

breeding gulls”, która ukazała się w 2016 r. została przeanalizowana obecność pasożytów

krwi oraz ocena ich prewalencji w populacji trzech gatunków mew. Na podstawie analiz

została zidentyfikowana nowa linia pasożyta Leukocytozoon, wcześniej nie stwierdzona u

mew z rodzaju Larus.  Ponadto wskazano na wysoki stopień zakażonia pasożytami krwi

mew morskich występujących w głębi lądu.

Piąta  publikacja  pt.  „MHC-mediated  sexual  selection  on  birdsong:  Genetic

polymorphism, particular alleles and acoustic signals” wydana w 2018 r. ponownie łączy

badania  behawioralne  z  meolekularnymi  i  dotyczy  węgierskiej  populacji  muchołówki

baiałoszyjej.  Wraz  z  międzynarodowym  zespołem  habilitantaka  stwierdziła,  że

różnorodność alleli MHC i heterozygotyczność nie były związane z parametrami piosenki

samców muchołówki. Natomiast wykryto korelację między jednym z alleli związanym z

obniżeniem żywotności, a szerokim pasmem częstotliwości śpiewu samców. Wskazuje to

na  możliwość  powiązania  zmienności  MHC z  niektórymi  cechami  zachowania,  a  tym

samym na wykorzystanie tych cech w doborze partnerów.

Ostatnia  praca  cyklu  pt.  “Habitat  shapes  diversity  of  gut  microbiomes  in  a  wild

population  of  blue  tits  Cyanistes  caeruleus” ukazała  się  w  2021 roku  i  dotyczy

mikroorganizmów zasiedlających przewód pokarmowy dziko żyjącej populacji modraszek

na Gotlandii. Analizy przeprowadzono z uwzględnieniem środowisk zasiedlających przez

ptaki oraz ich wieku i płci.  Wykazano, że ptaki występujace w lasach liściastych miały

bardziej zróżnicowany mikrobiom od ptaków lęgnących się w otwartych, słabo zalesionych
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siedliskach,  natomiast  nie  stwierdzono  wpływu  płci  oraz  wieku  na  zróżnicowanie

mikrobiomu. 

Przedłożony  cykl  publikacji  składający  się  na  osiągnięcie  naukowe,  został

opublikowany w renomowanych, międzynarodowych czasopismach o szerokim zasięgu. Są

to czasopisma związane np. z biologią molekularną, ale również o profilu ekologicznym,

ewolucyjnym czy też ornitologicznym. Wszystkie prace są powiązane tematycznie  głównie

ze względu na poruszaną problematykę badawczą jak i  organizmy modelowe jakimi  są

ptaki.  Cały  cykl  dotyczy  powiązań  między  organizmami,  łączy  zagadnienia  biologii

molekularnej i zachowań oraz ekologii, obejmuje ciekawe i aktualne zagadnienia związane

z  szeroko  pojętą  ekologią  i  biologią  ewolucyjną.  Publikacje  cyklu  opierają  się  na

materiałach zbieranym przez liczne międzynarodowe zespoły badawcze z zastosowaniem

różnorodnych metod terenowych, laboratoryjnych, molekularnych i przeanalizowanym za

pomocą zaawansowanych narzędzi statystycznych. Wskazuje to na umiejętność pracy w

zespole,  odpowiedni  warsztat  badawczy  (zarówno  związany  z  pracą  terenową,

laboratoryjną ja i studyjną) oraz dojrzałość naukową habilitantki.

Większość prac przedstawionego osiągnięcia naukowego związana jest z genami MHC

i  związku  ich  zmienności  z  różnymi  cechami  organizmów.  Są  to  zagadnienia  obecnie

szeroko i często poruszane w licznych opracowaniach naukowych, dające nowe, ciekawe

wiadomości  związane  z  relacjami  między  organizmami,  głównie  na  poziomie  pasożyt-

żywiciel.  O  ważności  tych  prac  świadczą  liczne  ich  cytowania  w  liczących  się

czasopismach naukowych.

Podsumowując przedstawione osiągnięcie naukowe:

1) spełnia warunki pod względem formalnym i  stanowi cykl powiązanych 

tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub 

w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku 

opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. B ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 

695, 875, 1086, z 2021 r. poz. 159) 

2) stanowi stanowi znaczący wkład w rozwój nauk biologicznych, w szczególności 

w poszerzenie wiedzy związanej z zależnościami między organizmami, ekologią i 

biologią ewolucyjną ptaków.

4



3. Ocena dorobku naukowego

Na dorobek naukowy habilitantki  składa  się  37 oryginalnych   prac  opublikowanych  w

różnych czasopismach  naukowych.  Pierwsze  publikacje  ukazały  się  przed  ukończeniem

studiów doktoranckich,  a łącznie  przed uzyskaniem stopnia doktora ukazało  się  5 prac.

Dorobek  publikacyjny  został  znacznie  powiększony  (o  32  prace)  po  uzyskaniu  stopnia

doktora.

Niemal połowa dorobku publikacyjnego habilitantki (17 razem wraz z 6 wchodzącymi

w skład osiągnięcia) została opublikowana w różnych czasopismach indeksowanych przez

Science Citation Index.  Były to takie  czsopisma jak:   Journal of Evolutionary Biology,

Molecular Ecology, Heredity, Behavioral Ecology, Journal of Biogeography, Auk, Ornis

Fennica, Acta Ornithologica. Czasopisma te od wielu lat są w szerokim obiegu naukowym

i są uznanymi periodykami.  Łączny Impact  Factor tych publikacji  jest  wysoki i  wynosi

ponad 48. Poza tym dr Zagalska-Neubauer opublikowała wyniki swoich badań w wielu

innych czasopismach takich jak:  Ornis Polonica, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Vogelwelt

czy British Birds.  Należy podkreślić,  że zdecydowana większość tytułów to czasopisma

publikujące artykuły z bardzo różnych dziedzin, związanych nie tylko z biologią ptaków,

czy  zoologią,  ale  również  biologią  molekularną,  szeroko pojętym ewolucjonizmem czy

ekologią. Wskazuje to nie tylko na szerokie zainteresowania habilitantki, ale również na

umiejętność  współpracy  z  różnymi  grupami  badawczych  o  odmiennym  warsztacie  i

metodyce badań.

Poza liczbą prac i miejscem publikacji bardzo często przy ocenie zwraca się uwagę na

ich  odbiór,  czego  pewną  miarą  jest  liczba  cytowań.  Prace  habilitantki  

(wg bazy Web of Science ) były cytowane łącznie 341  razy, a Index Hirsha wynosi 9. 

Poza publikacjami w czasopismach naukowych, innym sposobem prezentacji osiągnięć

naukowych jest  udział  w konferencjach naukowych. Habilitantka  uczestniczyła w wielu

międzynarodowych konferencjach naukowych wygłaszając na nich liczne referaty.

Innym,  ważnym  elementem  działalności  naukowej  jest  pozyskiwanie  funduszy  na

badania  oraz  kierowanie  projektami  badawczymi  finansowanymi,  co  świadczy  o

dojrzałości, prawidłowym planowaniu i prowadzeniu badań naukowych. Dorobek w tym

zakresie habilitantki  jest bardzo bogaty. W ciągu ostatnich 20 lat  dr Zagalska-Neubauer

kierowała pięcioma  projektami, a w 16 uczestniczyła jako wykonawca. W wielu z tych

projektów  uczestniczyła  w  badaniach,  współpracując  z  licznymi  zespołami
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międzynarodowymi.  Były  projekty  finansowane  przez  Narodowe  Centrum  Nauki  jak  i

Ministerstwa  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego.  Dwa  projekty,  gdzie  habilitantka  jest

wykonawcą są obecnie w realizacji, a jeden w którym była kierownikiem zkończył się dwa

lata temu

Podsumowując,  dr  Magdalena  Zagalska-Neubauer  spełnia  kryteria  stawiane  w

procedurach habilitacyjnych dotyczących dorobku naukowego.

4.  Ocena  innej  działalności  w  tym  związanej  z  aktywnością  naukową  albo

artystyczną  realizowaną  w  więcej  niż  jednej  uczelni,  instytucji  naukowej  lub

instytucji kultury, w szczególności zagranicznej

Dr  Magdalena  Zagalska-Neubauer  swoją  karierę  zawodową  realizowała  w  kilku

różnych uczelniach i instytucjach naukowych. Pracowała w Instytucie Zoologii i Muzeum

Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytecie Jagiellońskim, a obecnie pracuje w Uniwersytecie

Wrocławskim. Poza tym realizowała swoje badania we współpracy zarówno z naukowcami

z  różnych  ośrodków  w  kraju,  jaki  zagranicznymi.  Odbyła  kilka  zagranicznych  staży

naukowych w tym w takich ośrodkach jak: CEFE CNRS w Montpellier we Francji oraz

Lund  University  w  Szwecji.  Poza  tym  brała  udział  w  kilku  szkoleniach  w  ośrodkach

zagranicznych podnoszących jej kwalifikacje i doświadczenie badawcze.

Habilitantka ma również doświadczenie dydaktyczne. Pracując w uniwersytetach  (UJ i

UWr)  prowadziła i prowadzi różnorodne zajęcia dydaktyczne (również w języku angielski)

na  Biologii,  Zarządzaniu  Środowiskiem Przyrodniczym i  Biologii  Człowieka,  realizując

takie  przedmioty  jak:  genetyka  populacyjna,  ekologia,  antropopresja,  degradacja

środowiska, różnorodność zwierząt, zarządzanie bioróżnorodnością i conservation genetics.

Kierowała  również  kilkoma   pracami  licencjackimi  i  magisterskimi.  Była również

promotorem pomocniczym w jednym zakończonym przewodzie doktorskim.

Ważnym, acz często niedocenianym aspektem działalności  upowszechniającej  naukę

jest  jej  popularyzacja.  Habilitantka  opublikowała  kilka  prac  o  charakterze  popularno-

naukowym.   Organizowała   też  liczne  seminaria  naukowe  w  różnych  ośrodkach

naukowych, zajęcia laboratoryjne czy też udzielenie wywiadu prasowego.

Dr  Zagalska-Neubauer  jest  członkinią  kilku  towarzystw  naukowych,  m.in.:  The

European Reference Genom Atlas,  The European Ornithological Union, The European

Society of Evolutionary Biology czy The International Society for Behavioral Ecology.
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Podsumowując, Dr Magdalena  Zagalska-Neubauer spełnia warunek związany z

aktywnością  naukową  albo  artystyczną  realizowaną  w  więcej  niż  jednej  uczelni,

instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej, jak również

wykazała  się  różnorodną  i  bogatą  działalnością  dydaktyczną,  popularyzatorską,

organizacyjną oraz współpracą międzynarodową.

5. Wnioski końcowe

Przedstawione do oceny osiągnięcie  naukowe, dorobek naukowy i inne formy działalności  

dr Magdaleny Zagalskiej-Neubauer spełniają wymagania określone w Ustawie z dnia 20 lipca

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875, 1086,

z 2021 r. poz. 159). Dlatego też wnoszę  o nadanie dr  Magdalenie Zagalskiej-Neubauer stopnia

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk biologicznych w

dyscyplinie biologia.

Cezary Mitrus
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