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Recenzja w postępowaniu w sprawie nadania stopnia

doktora habilitowanego dr inż. Magdalenie Zagalskiej-Neubauer

Podstawowe dane o Kandydatce

Dr inż. Magdalena Zagalska-Neubauer odbywała studia magisterskie równocześnie na

dwóch kierunkach i w dwóch uczelniach poznańskich: na kierunku zootechnicznym

Ówczesnej Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego (genetyka) oraz na kierunku

biológicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (biologia środowiskowa). Wykonała

dwie prace magisterskie obronione w 1999 r. i 2000 r., odpowiednio. Taki rodzaj

wykształcenia uzyskany w końcowych latach XX w. umożliwił Habilitantce śledzenie i udział

w bardzo wówczas dynamiczmym rozwoju podejścia genetyczno-molekulamego do

problemów ekologicznych i ewolucyjnych.

Po studiach magisterskich podjęła studia doktoranckie w Akademii Rolniczej w

Poznaniu, ale tematyka doktoratu łączyła jej genetyczne przygotowanie z problematyką

taksonomiczno-ewolucyjną statusu dużych mew z grupy mewy srebrzystej Łcrrc/s argeJifcrfzJA5.

Pracę doktorską pt.  „Status taksonomiczny mew z kompleksu Z,or%s argć'n/Ć7Jzłs-cc}cA;.#77cz#s-

77!jcńć}Ać7//7.s, określony na podstawie analizy markerów RAPD i biometrii ptaków" obroniła w

roku 2004 na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dotychczasową pracę naukową po uzyskaniu doktoratu Habilitantka realizowała w

kilku instytucjach naukowych rozmieszczonych w różnych częściach Polski. W latach 2004-

2007 pracowała na stanowisku adiunkta w ówczesnym Zakładzie Omitologii PAN w

Gdańsku. W latach 2008-2010 była adiunktem/post-doktorantem w lnstytucie Nauk o

Środowisku UJ w Krakowie. W latach 2010-2020 pracowała w Muzeum i lnstytucie Zoologii

PAN w Warszawie, a od roku 2020 jest zatrudniona w Zakładzie Ekologii Behawioralnej

Uniwersytetu Wrocławskiego.



Ocena cyklu powiązanych tematycznie publikacji wskazanych przez

Kandydatkę jako osiągnięcie liabilitacyjne

Jako swoje osiągnięcie habilitacyjne dr inż. Magdalena Zagalska-Neubauer wskazała

cykl sześciu opublikowanych w czasopismach naukowych prac, któremu to cyklowi nadała

łączy tytuł „Model interakcji endobiont -gospodarz w ujęciu molekulamym, behawioralnym i

ekologicznym, na przykładzie dzikich populacji ptaków". Wszystkie publikacje tego cyklu są

współautorskie i ukazały się w latach 2010-2022. Z opisu w autoreferacie oraz z oświadczeń

współautorów jasno wynika, że w przypadku każdej z publikacji wchodzących w skład cyklu

twórczy udział Habilitantki był bardzo wysoki, decydujący o skutecznym przeprowadzeniu

badań i powodzeniu w ich publikacji. Znając dobrze realia pracy zespołowej, wyrażam pełne

przekonanie, że indywidualny wkład dr inż. M. Zagalskiej-Neubauer we wszystkich

projektach naukowych składających się na wskazane osiągnięcie był kluczowy dla ich

zrealizowania.

Kluczem do zrozumienia istoty osiągnięcia habilitacyjnego dr inż. M. Zagalskiej-

Neubauer jest jego tytuł podkreślający wieloaspektowość relacji między gospodarzami

®oprzez układ odpomościowy dziko żyjących ptaków) a szeroko pojętymi endobiontami. Ta

wieloaspektowość wyraża się zarówno zróżnicowanym arsenałem metodycznym, jak i

koncepcyjnym. W osiągnięciu widać dobrze kompetencje Habilitanki w zakresie metod

genetyki molekulamej , wykorzystanych z jednej strony do charakterystyki zmiermości

głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC) jako podstawy swoistej odpowiedzi

immunicznej, a z drugiej strony do identyfikacji pasożytów i bakterii, czyli tytułowych

endobiontów. RÓwnie wysokie są kompetencje Habilitantki w zakresie posługiwania się

metodami ekologicznymi i z zakresu badań nad behawiorem.

Relacje między zmiemością MHC ptaków a endobiontami stanowią koncepcyjny

punkt startowy do badania konsekwencji relacji między gospodarzem a endobiontem dla

sukcesu reprodukcyjnego, ekologii i behawioru ptaków-gospodarzy, co ostatecznie dopina się

do całości analizą mikrobiomu układu pokarmowego jednego z gatunków ptrików. Wszystkie

badania będące podstawą omawianego cyklu były prowadzone we współpracy

międzynarodowej , co pozwoliło wziąć do poszczególnych problemów badawczych

gatunki/populacje ptaków, które najbardziej się do stosownych analiz nadawały. Te gatunki to

muchołówka białoszyj a (Fr.ccdz//o a/6 !.co%s), sikora modra (C');aJ7ł.s/ć's cc}ć?rz//c zA§) , mewa

srebrzysta (Łar%f arge#fc}/z4§) i mewa białogłowa (ŁĆJrzAf ccrcńJ.J7nc77c§).
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Prace wchodzące w skład referowanego cyklu:

1) Zagalska-Neubauer M., Babik W., Stuglik M., Gustafsson L., Cichoń M., Radwan J. 2010.

454 Sequencing Reveals Extreme Complexity of the Class 11 Major histocompatibility

Complex in the Collared Flycatcher. BMC Evolutiomry Biology

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. Mi]lecular Ecology

3) Garamszegi L.Z., Zagalska-Neubauer M. Canal D., Markó G., Szńsz E., Zsebók S.,

Szóllósi E., Herczeg G., Tór6k J. 2015. Malaria parasites, immune challenge, MHC

variability, and predator avoidance in a passerine bird. Behavioral Ecology

4) Zagalska-Neubauer M., Bensch S. 2016. High prevalence of Leucocytozoon parasites in

fresh water breeding gulls. Journal of Ornithology

5) Garamszegi L.Z„ Zagalska-Neubauer M., Canal D. Blńzi G., Laczi M., Nagy G., Szóllósi

E., Vaskuti E., Tórók J. Zsebók S. 2018. MHC-mediated sexual selection on birdsong:

Genetic polymorphism, particular alleles and acoustic signals. Molecular Ecology

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 C'};cłn7.§Jef

coer#/e%J. Journal of Avian Biology

Dwie pierwsze prace bazowały na długoteminowych badaniach populacyjnych

muchołówki białoszyjej na Gotlandii. W pierwszej z powyższych prac relacjonowane jest

przeprowadzone w dużej  skali ilościowej  sekwencjonowanie egzonu 2 genów MHC klasy 11

muchołówek białoszyich, co pozwoliło wykryć wysoką zmienność. Badaj ąc 237 osobników

zidentyfikowano 194 domniemane allele, co najmniej 9 funkcjonalnych loci genowych i

wysoką, ale niepewną liczbę pseudogenów. W przypadku analizy genów funkcjonalnych

uzyskano wyraźne wskazanie, że region wiązania antygenów podlegał intensywnemu

doborowi naturalnemu.

W drugiej pracy badano związek między zmiennością genów MHC klasy 11 a

zarodźcami malarii u muchołówek w relacji do całożyciowego sukcesu rozrodczego i

indywidualnej długości życia. Danych użyto do testowania hipotezy optymalizacji zmienności

MHC, przewidującej , że pośrednia zmiemość indywidualna powinna owocować najwyższym

dostosowaniem. Chociaż większa zmienność genów MHC była skorelowana z miiiejszą

częstością występowania zarodźców malarycznych, to jednak nie wykryto związku tego

wyniku z całożyciowym sukcesem rozrodczym i długością życia samic. Przedstawiono



wiarygodne opcjonalne wyjaśnienia dla tych rezultatów oparte na zależności od wieku

osobników ulegających infekcji.

Prace trzecia i piąta cyklu dotyczą węgierskich populacji muchołówki białoszyjej .

Obie rozpatrują kwestię zmienności genów MHC w relacji do skutków behawioralnych. W

pracy trzeciej analizowano związek efektu behawioralnego zwanego podejmowaniem ryzyka

a infekcją malaryczną i zmiennością genów MHC. Głównym wynikiem było tu stwierdzenie

negatywnej relacji między liczbą alleli MHC a dystansem ucieczki. Praca piąta obejmowała

badania nad związkiem parametrów śpiewu jako sygnału jakości samców a zmiemością

genów MHC, co stanowi pionierską próbę analizy elementów kojarzenia partnerów w relacji

do MHC. Wyniki nie są rozstrzygające, ale wskazują, że zmienność MHC jako miara jakości

samca może być podstawą dla cech śpiewu samców jako uczciwego sygnału jakości.

Praca czwarta dotyczy bardzo wysokiej prewalencji malarycznych pasożytów krwi u

mew srebrzystych i białogłowych w mieszanym ugrupowaniu lęgowym śródlądowym.

Stwierdzono bardzo wysoką częstość nowej  dla nauki linii genetycznej Leukocytozoon, która

występowała u 95°/o badanych mew. Protisty Leukocytozoon są przenoszone przez meszki,

które w trakcie masowych pojawów najwyraźniej pasożytują na mewach i są skutecznymi

wektorami przeno szącymi endopasożyty.

Praca szósta pokazuje jeszcze jeden wymiar relacji gospodarz-endobiont poprzez

analizę mikrobiomu jelitowego sikor modrych. Chociaż znaczenie poszczególnych taksonów

bakterii mikrobiomu jelitowego iiie jest dokładnie zbadane u dzikich ptaków, to można

przyjąć, że reprezentowane są tu symbionty, komensale i pasożyty/patogeny. Na podstawie

identyfikacji molekulamej bakterij jelitowych sikor we wszechstronnie badanej populacji

stwierdzono, że bogactwo gatunkowe i skład mikrobiomu wiąże się pozytywnie z bogactwem

habitatowym miejsc gniazdowania. Nie stwierdzono natomiast wpływu płci i wieku ptaków.

Wszystkie prace wchodzące w skład osiągnięcia habilitacyjnego dr inż. Magdaleny

Zagalskiej-Neubauer były opublikowane w renomowanych czasopismach branżowych,

dobrze notowanych w międzynarodowym środowisku naukowym. Trzy czasopisma (forum

czterech prac) to czasopisma ogólne z zakresu biologii ewolucyjnej i ekologii, BA4C

Evolutionary Biology, Molecular Ecology (x 2,) .L Behavioral Ecology. Dwa, poz,ostste, to

czołowe czasopisma zorientowane taksonomicznie, na badania nad ptakami, Joz/rr7ci/ o/

Orni{hology Ł Journal of Avian Biology.

Dwie pierwsze prace cyklu stanowiącego osiągnięcie habilitacyjne są bardzo często

cytowane w literaturze przedmiotu, według Wć?b o/Scz.ć7nce do skompletowania dokumentacji

postępowania, 95 i 71 razy, odpowiednio pierwsza i druga praca. Trzy następne prace,
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wydane w latach 2015-2018, były cytowane po kilka razy, zaś ostatnia, z 2022 r. jeszcze nie

była cytowana. W sumie, cały cykl łącznie uzyskał 190 cytowań. Dane o cytowaniu

potwierdzają, że osiągnięcie habilitacyjne dr inż. M. Zagalskiej-Neubauer ma znaczący

wpływ międzynarodowy na uprawianą dyscyplinę.

Reasumując, jako całość, omawiany cyk] publikacji sklada się w dość koherentną

calość, która stanowi znaczący wklad do dyscypliny nauk biologicznych.

Ocena dorobku naukowego niewchodzącego w sklad wskazanego cyklu

publikacji

Wraz z pracami wchodzącymi w skład wskazanego osiągnięcia habilitacyjnego dr

Magdalena Zagalska-Neubauer była współautorką 17 publikacji wydanych w czasopismach

indeksowanych przez JCR, a więc  1 1  prac po odliczeniu osiągnięcia habilitacyjnego.

Habilitantka ma również dorobek publikacyjny w zakresie nieobjętym indeksowaniem przez

JCR.

Wśród  1 1 prac opublikowanych w czasopismach indeksowanych przez JCR

dominującą grupę stanowi s prac dotyczących różnych aspektów ekologii i ewolucji mew

srebrzystej i białogłowej , Umiejętnie wykorzystano tu model doświadczalny, który stanowi

kolonia lęgowa tych dwóch gatunków, w której występuje hybrydyzacja a także mają miejsce

lęgi z udziałem hybrydów. Daje to możliwość badania konsekwencji niepełnej izolacji

rozrodczej między gatunkami siostrzanymi. Najlepiej cytowaną w literatuze

międzynarodowej pracą z tej grupy jest praca opublikowana w A4lo/ec#/ar Eco/og}/ w roku

2007 -53 cytowania. Następna w tym zakresie jest praca z Heredity z roku 2008 -21

cytowań. Pozostałe prace o mewach były cytowane od 3 do  14 razy.

Pozostałe 3 prace dotyczyły ekologii bociana białego Cźcon].cł c!.conJ.c7, behawioru

zięby Frz.ngj.//Ćz co€/eb5 i endopasożytnictwa malarycznego u sikor. Prace te były cytowane od

3 do  17 razy.

Czasopisma indeksowane, w których były opublikowane prace, niestanowiące

osiągnięcia habilitacyjnego są zarówno czasopismami ogólnymi (Pcrrcrfz.fo/og% /ołłrJc#/ o/

Evolutiomry Biology, Molecular Ecology, Journal of Biogeography, Heredity, Polish Journal

o/Eco/ogyJ, jak i taksonomicznie zorientowanymi (zlwk, Jowr7tcr/ o/O"7zttio/ogy, ,4c/c}



Orn7.ftio/ogjcc7,  Bz.rc7 Sfwd/,  Orrzj.s Fe#nz.cĆz).  Wszystkie te prace są współautorskie, ale z

kluczowym znaczeniem dr inż. M. Zagalskiej-Neubauer.

Jak na okres czasu, który upłynął od uzyskania doktoratu, dorobek publikacyjny

Habilitantki z indeksowanego, międzynarodowego obiegu nie jest bardzo bogaty w stosunku

do innych, które miałem okazję oceniać. Wydaje się jednak bardzo solidny, gdyż wszystkie

publikacje są oparte na dużych, czasochłonnych przedsięwzięciach badawczych, często w

zespołach międzynarodowych. Caloksztalt dorobku publikacyjnego ulokowanego w

międzymrodowym obiegu informacji naukowej uzasadnia opinię, że stanowi on

zn@czący wklad do dyscyi)liny nauk biologicznych.

Interesujący i różnorodny jest także dorobek publikacyjny Habilitantki, który został

ulokowany poza czasopismami indeksowanymi przez JCR. Są to zarówno artykuły wydane w

polskich i zagranicznych czasopismach, jak i rozdziały w opracowaniach książkowych

(Monitoring ptaków lęgowych L A{las rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski  1985-2004).

Wszystkie te publikacje są w mojej ocenie istotne w kategoriach wkładu naukowego do

poznania przyrody, a z całą pewnością są tu pozycje, które mają trwałe znaczenie

dokumentacyjne. Całość dopełnia obraz Habilitantki jako badacza ptaków o wszechstronnych

umiej ętnościach i zainere sowaniach naukowych.

Ocena aktywności naukowej Kandydatki

Według Web of Science  16 spośród  17 indeksowanych  publikacji dr inż. Magdaleny

Zagalskiej-Neubauer było cytowanych 341  razy. Indeks Hirsha wyliczony dla Kandydatki

wynosi 9.

Aktywność naukowa dr inż. Magdaleny Zagalskiej-Neubauer była realizowana w 4

krajowych jednostkach naukowych (Zakład Omitologii PAN został później włączony do

Muzeum i lnstytutu Zoologii PAN), co przedstawiałem we wstępnej części recenzji. Do tych

czterech instytucji afiliowane są publikacje Habilitantki.  Szczególnie chciałbym podkreślić

fakt, że odbyła ona długoterminowy staż podoktorski w lnstytucie Nauk o Środowisku

Uniwersytetu Jagiellońskiego (finansowany z grantu MNizw POL-POSTDOC 111).

Zatrudnienie w każdej z tych instytucji wiązalo się z prowadzeniem badań naukowych i

pub]ikowaniem ich wyników, co jednoznacznie dowodzi, źe aktywność naukowa

Habilitantki byla realizowana w więcej niż jednej instytucji.



Dr inż. Magdalena Zagalska-Neubauer odbyła też kilka krótkoteminowych wizyt w

zagranicznych instytucjach naukowych (Francja, Szwecja, Finlandia, Hiszpania, Czechy,

Niemcy, Serbia). Celem tych pobytów były zadania badawcze lub szkoleniowe. Kilka szkoleń

odbyła również w polskich ośrodkach naukowych. Należy także podkreślić udział z

referatami/posterami w ponad 20 konferencjach zagranicznych i krajowych.

Dr inż. M. Zagalska-Neubauer uzyskała znaczne doświadczenie w zakresie realizacji

badań w ramach grantów pozyskiwanych w proceduach konkusowych. W latach 2000-2022

brała udział w realizacji 16 takich projektów; w 11 projektach była wykonawczynią, zaś w

pięciu kierownikiem.

Konkluzja

Wyrażam przekonanie, że dr inż. Magdalena Zaga]ska-Neubauer spelnia

przeslanki warunkujące nadanie stopnia naukowego doktoi.a habilitowanego

unormowane w Ustawie z dnia 20 ]ipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), wymienione w ari. 219 ust. 1 pkt

1-3. Posiada stopień naukowy doktora, pizedstawila cyld powiązanych tematycznie

publikacji jako osiągnięcie habilitacyjne, a także posiada osiągnięcia naukowe

zrealizowane w więcej niż jednej instytucji mukowej. Publikacje habi]itantki stanowią

znaczący wklad do rozwoju dyscypliny nauk biologicznych. Skladam do Rady

I»rscyp]iny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego wyraz

jednoznacznego poparcia dla wniosku o nadanie dr inż. Magdalenie Zaga]skiej-

Neubauer stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisbrch i

przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.

14 grudnia 2022 r.
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