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1. Imię	i	nazwisko	

Agnieszka	Sergiel	

	

2. Posiadane	 dyplomy,	 stopnie	 naukowe	 lub	 artystyczne	 –	 z	 podaniem	 podmiotu	

nadającego	stopień,	roku	ich	uzyskania	oraz	tytułu	rozprawy	doktorskiej.	

	

Licencjat	

Uniwersytet	Wrocławski,	Wydział	Nauk	Biologicznych,	Wrocław,	2002	r.		

Tytuł	pracy:	„Pojęcie	stresu	i	jego	przejawy	u	kręgowców”	

promotor:	prof.	dr	hab.	Andrzej	Elżanowski,	Zakład	Zoologii	Kręgowców	UWr	

	

Magister	biologii	w	zakresie	zoologii	

Uniwersytet	Wrocławski,	Wydział	Nauk	Biologicznych,	Wrocław,	2004	r.		

Tytuł	pracy:	„Stereotypia	ruchowa	u	dużych	ssaków	w	warunkach	zoo”	

promotor:	prof.	dr	hab.	Andrzej	Elżanowski,	Zakład	Zoologii	Kręgowców	UWr	

	

Doktor	nauk	biologicznych	w	dyscyplinie	biologia	

Uniwersytet	Wrocławski,	Wydział	Nauk	Biologicznych,	Wrocław,	2012	r.		

Tytuł	rozprawy:	„Zachowania	stereotypowe	i	fizjologiczne	wskaźniki	stresu	u	niedźwiedzi	

(Ursidae)	w	warunkach	wrocławskiego	ogrodu	zoologicznego”	

promotor:	 dr	 hab.	 Zbigniew	 Jakubiec,	 prof.	 IOP	 PAN,	 Zakład	 Ochrony	 Fauny,	 Instytut	

Ochrony	Przyrody	Polskiej	Akademii	Nauk	w	Krakowie	

	

3. Informacja	 o	 dotychczasowym	 zatrudnieniu	 w	 jednostkach	 naukowych	 lub	

artystycznych.	

	

01.03.2014	 -	 obecnie:	 adiunkt	 w	 Instytucie	 Ochrony	 Przyrody	 Polskiej	 Akademii	 Nauk								

w	Krakowie	

	

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	2021	r.	poz.	478	z	późn.	zm.).		
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a) Tytuł	osiągnięcia	naukowego	

	

Wpływ	 antropopresji	 na	 populacje	 zwierząt	 dzikich	 w	 ujęciu	 fizjologii	 konserwatorskiej:	

stres	środowiskowy	i	metody	jego	badania	

	

Prezentowane	osiągnięcie	naukowe	stanowi	jednotematyczny	cykl	siedmiu	publikacji	

(sześciu	 oryginalnych	 artykułów	 badawczych	 i	 jednej	 pracy	 przeglądowej)	 z	 lat	 2017-2022							

i	 dotyczy	 moich	 badań	 nad	 wpływem	 antropopresji	 na	 odpowiedź	 fizjologiczną																									

w	populacjach	dziko	żyjących	kręgowców.	Jestem	pierwszą	autorką	trzech	z	prezentowanych	

prac.	Mój	wkład	w	powstawanie	publikacji	składających	się	na	to	osiągnięcie	jest	omówiony	

w	podrozdziale	poniżej.	Oświadczenia	współautorów	publikacji	zostały	zawarte	w	Załączniku	

5,	 a	 kopie	 publikacji	 stanowiących	 prezentowane	 osiągniecie	 naukowe	 w	 Załączniku	 6.	

Podsumowanie	naukometryczne	cyklu	przedstawia	Tabela	1.	

	

b) Wykaz	publikacji	stanowiących	osiągnięcie	naukowe	

Liczbę	cytowań	podaję	według	wskaźników	w	bazach	Web	od	Science	Core	Collection	

(dalej	WoS;	 stan	 na	 dzień	 27.01.2023	 r.)	 i	 Scopus	 (dalej	 Sc;	 stan	 na	 dzień	 27.01.2023	 r.),											

a	 wskaźnik	 Impact	 Factor	 według	 listy	 Journal	 Citation	 Reports	 (JCR;	 stan	 na	 dzień	

20.01.2023	r.).		

	

P1.	 Sergiel	 A.,	 Hobson	 K.	 A.,	 Janz	D.	M.,	 Cattet	M.,	 Selva	N.,	 Kapronczai	 L.,	 Gryba	 C.,	 and	

Zedrosser	 A.	 2017.	 Compatibility	 of	 preparatory	 procedures	 for	 the	 analysis	 of	 cortisol	

concentration	 and	 stable	 isotope	 (δ13C,	 δ15N)	 ratios:	 a	 test	 on	 brown	 bear	 hair.	

Conservation	Physiology	5(1):	cox021.	

[IF2016=3.460,	 pkt	 MEiN2016=0,	 pkt	 MEiN2021=100,	 całkowita	 liczba	 cytowań	 wg	 WoS=7													

i	Sc=6]	

W	 tej	 publikacji	 byłam	 główną	 twórczynią	 koncepcji	 i	 planu	 przeprowadzenia	

eksperymentu,	 jedyną	 autorką	 dokonującą	 przeglądu	 literatury	 naukowej,	 jedną	 z	 trzech	

osób	 przeprowadzających	 eksperyment	w	 laboratorium,	 jedną	 z	 trzech	 osób	 dokonujących	

analizy	 statystycznej	 otrzymanych	 wyników,	 oraz	 główną	 autorką	 manuskryptu.	

Przygotowywałam	również	poprawioną	wersję	manuskryptu	do	publikacji.	
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P2.	 Sergiel	A.*,	 Cattet	M.,	 Kapronczai	 L.,	 Janz	D.	M.,	 Selva	N.,	 Bartoń	K.	A.,	 Swenson	 J.	 E.,	

Zedrosser	A.	2020.	Do	follicles	matter?	Testing	the	effect	of	follicles	on	hair	cortisol	levels.	

Conservation	Physiology	8(1):	coaa003.	

[IF2020=3.079,	pkt	MEiN2019=100,	pkt	MEiN2021=100,	liczba	cytowań	wg	WoS=7	i	Sc=7]	

*Autorka	korespondencyjna	

W	 tej	 publikacji	 byłam	 główną	 twórczynią	 koncepcji	 i	 planu	 przeprowadzenia	

eksperymentu,	 jedyną	 autorką	 dokonującą	 przeglądu	 literatury	 naukowej	 i	 opracowującą	

wyniki	 tego	przeglądu	stanowiące	 jedną	z	dwóch	głównych	części	 tego	manuskryptu,	 jedną				

z	 dwóch	 osób	 przeprowadzających	 eksperyment	 w	 laboratorium,	 jedną	 z	 trzech	 osób	

dokonujących	 analizy	 statystycznej	 otrzymanych	 wyników,	 oraz	 główną	 autorką	

manuskryptu.	Przygotowywałam	również	poprawioną	wersję	manuskryptu	do	publikacji.	

	

P3.	 Lazarus	 M.,	 Orct	 T.,	 Sergiel	 A.,	 Filipović	 Marijić	 V.,	 Rašić	 D.,	 Reljić	 S.,	 Vranković	 L.,	

Aladrović	 J.,	 Zwijacz-Kozica	 T.,	 Zięba	 F.,	 Jurasović	 J.,	 Erk	M.,	Maślak	 R.,	 Selva	N.,	 Huber	Đ.	

2020.	 Metal(loid)	 exposure	 assessment	 and	 biomarker	 responses	 in	 captive	 and	 free-

ranging	European	brown	bears	(Ursus	arctos).	Environmental	Research	183:	109166.	

[IF2020=6.498,	pkt	MEiN2019=	100,	pkt	MEiN2021=100,	liczba	cytowań	wg	WoS=4,	Sc=4]	

W	 tej	 publikacji	 byłam	 jedną	 z	 głównych	 autorek	 pobierających	 próby,	

przeprowadzających	 badanie	 i	 nadzorujących	 analizy	 laboratoryjne,	 główną	 autorką	

zarządzającą	 bazą	 danych	 dotyczących	 pobranych	 prób	 i	 wyników	 analiz	 laboratoryjnych							

w	 części	 dotyczącej	 karpackiej	 populacji	 niedźwiedzia	 brunatnego	 i	 niedźwiedzi	 w	 niewoli,	

jedną	 z	 trzech	 autorek	 odpowiedzialnych	 za	 pozyskanie	 funduszy	 na	 badania	 oraz	

zarządzającą	 projektem,	 w	 ramach	 którego	 analizy	 do	 opublikowanego	 badania	 zostały	

sfinalizowane,	 oraz	 główną	 autorką	manuskryptu	 w	 części	 dotyczącej	 karpackiej	 populacji	

niedźwiedzia	 brunatnego	 i	 niedźwiedzi	 w	 niewoli.	 Przygotowywałam	 również	 poprawioną	

wersję	 manuskryptu	 do	 publikacji	 w	 części	 dotyczącej	 karpackiej	 populacji	 niedźwiedzia	

brunatnego	i	niedźwiedzi	w	niewoli.	

	

P4.	Sergiel	A.*,	Barja	I.,	Navarro-Castilla	Á.,	Zwijacz-Kozica	T.,	Selva	N.	2020.	Losing	seasonal	

patterns	 in	 a	 hibernating	 omnivore?	Diet	 quality	 proxies	 and	 faecal	 cortisol	metabolites	

levels	 in	 brown	 bear	 in	 areas	 with	 and	 without	 artificial	 feeding.	 PLoS	 ONE	 15(11):	

e0242341.	
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[IF2020=3.240,	pkt	MEiN2019=	100,	pkt	MEiN2021=100,	liczba	cytowań	wg	WoS=6	i	Sc=6]	

*Autorka	korespondencyjna	

W	 tej	 publikacji	 byłam	główną	 twórczynią	 koncepcji	 publikacji,	 jedną	 z	 dwóch	 osób	

zarządzających	bazą	danych	dotyczących	pobranych	prób	 i	wyników	analiz	 laboratoryjnych,	

jedną	z	trzech	autorek	odpowiedzialnych	za	pozyskanie	funduszy	na	badania,	główną	autorką	

zarządzającą	 zasobami	 prób	 biologicznych	 i	 zasobami	 do	 badań	 laboratoryjnych,	 oraz	

główną	autorką	manuskryptu.	 Przygotowywałam	 również	poprawioną	wersję	manuskryptu	

do	publikacji.	

	

P5.	Wilson	A.E.#,	Sergiel	A.#,	Selva	N.,	Swenson	 J.E.,	Zedrosser	A.,	Stenhouse	G.,	 Janz	D.M.	

2021.	 Correcting	 for	 enzyme	 immunoassay	 changes	 in	 long	 term	 monitoring	 studies.	

MethodsX	8:	101212	

[IF2021=0.43,	pkt	MEiN2021=	70,	liczba	cytowań	wg	WoS=1	i	Sc=1]	
#Równy	wkład	w	powstanie	publikacji	

W	 tej	 publikacji	 byłam	 inicjatorką	 badania	 zmierzającego	 do	 opracowania	 formuły	

standaryzacji	 wyników,	 jedną	 z	 głównych	 twórczyń	 koncepcji	 publikacji,	 główną	 autorką	

zarządzającą	zasobami	prób	biologicznych	wykorzystanych	w	publikacji,	jedną	z	dwóch	osób	

zarządzających	bazą	danych	dotyczących	pobranych	prób	 i	wyników	analiz	 laboratoryjnych,	

jedną	 z	 dwóch	 osób	 nadzorujących	 analizy	 statystyczne,	 jedną	 z	 czterech	 osób	

odpowiedzialnych	 za	 pozyskanie	 funduszy	 na	 badania,	 główną	 autorką	 przeprowadzającą	

badanie	 laboratoryjne,	oraz	 jedną	z	dwóch	autorek	 szkicu	manuskryptu.	Przygotowywałam	

również	poprawioną	wersję	manuskryptu	do	publikacji.	

	

P6.	 Gangoso,	 L.,	 Cortés-Avizanda,	 A.,	 Sergiel,	 A.,	 Pudifoot,	 B.,	 Miranda,	 F.,	 Muñoz,	 J.,	

Moleón,	 M.,	 Arrondo,	 E.,	 Delgado-González,	 A.,	 Sánchez-Zapata,	 J.A.,	 Donázar,	 J.A.	 2021.	

Avian	 scavengers	 living	 in	 anthropized	 landscapes	 have	 shorter	 telomeres	 and	 higher	

levels	of	glucocorticoid	hormones.	Science	of	the	Total	Environment	782:	146920.	

[IF2021=10.754,	pkt	MEiN2021=200,	liczba	cytowań	wg	WoS=5	i	Sc=7]	

W	 tej	 publikacji	 byłam	 odpowiedzialna	 za	 konsultację	 metody	 i	 poprawność	 analiz	

koncentracji	kortykosteronu	w	piórach	sępów	płowych	przeprowadzonych	z	zastosowaniem	

metody	 immunoenzymatycznej,	 oraz	 za	 redakcję	 manuskryptu	 w	 części	 dotyczącej	 analiz	
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laboratoryjnych.	 Przygotowywałam	 również	 poprawioną	wersję	manuskryptu	 do	 publikacji				

w	części	dotyczącej	analiz	laboratoryjnych.	

	

P7.	Babic,	N.	L.,	Johnstone,	C.	P.,	Reljić,	S.,	Sergiel,	A.,	Huber,	D.,	Reina,	R.	D.	2022.	Evaluation	

of	 physiological	 stress	 in	 free-ranging	 bears:	 current	 knowledge	 and	 future	 directions.	

Biological	Reviews:	12902.	

[IF2021=14.355,	pkt	MEiN2021=200,	liczba	cytowań	wg	WoS=0	i	Sc=0]	

W	tej	publikacji	byłam	współautorką	przeglądu	literatury	naukowej	w	części	dotyczącej	

morfologicznych	 i	 biochemicznych	 parametrów	 krwi	 stosowanych	 w	 badaniach	 stresu,	

stosowania	pomiaru	koncentracji	kortyzolu	w	sierści	oraz	koncentracji	metabolitów	kortyzolu	

w	 kale	 niedźwiedzi	 i	 nadzorującą	 opracowywanie	 wyników	 tego	 przeglądu,	 stanowiących	

około	połowę	metod	stosowanych	w	badaniach	stresu	niedźwiedziowatych	uwzględnionych	

w	 publikacji.	 Przygotowywałam	 również	 poprawioną	 wersję	 manuskryptu	 do	 publikacji										

w	części	dotyczącej	powyższych	parametrów	i	metod.	

	

	

Tabela	1.	Podsumowanie	informacji	naukometrycznych	dotyczących	publikacji	stanowiących	

powyższy	cykl	artykułów.	

Publikacja	 IF	w	roku	publikacji	 Punkty	MEiN	w	

roku	publikacji	

IF2021	 Punkty	MEiN2021	 Całkowita	

liczba	

cytowań	

wg	WoS	

Całkowita	

liczba	

cytowań	

wg	Scopus	

P1	 3.460	 0	 3.252	 100	 7	 6	

P2	 3.079	 100	 3.252	 100	 7	 7	

P3	 6.498	 100	 8.431	 100	 4	 4	

P4	 3.240	 100	 3.752	 100	 6	 6	

P5	 0.43	 70	 2.205	 70	 1	 1	

P6	 10.754	 200	 10.754	 200	 5	 7	

P7	 14.355	 200	 14.355	 200	 0	 0	

Suma	 41.816	 770	 46.001	 870	 30	 31	
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c)	Omówienie	osiągnięć,	o	których	mowa	w	art.	219	ust.	1	pkt.	2	Ustawy	

	

Wprowadzenie	

Ekosystemy	 znajdują	 się	 pod	 rosnącą	 presją	 aktywności	 człowieka,	 a	 biologia	

konserwatorska	 i	 zarządzanie	 zasobami	 przyrody	 stoi	 przed	 ogromnymi	 wyzwaniami	

identyfikacji	 zagrożeń,	 przeciwdziałania	 wymieraniu	 gatunków	 czy	 odnawiania	

zdegradowanych	 ekosystemów	 (IPCC,	 2022).	 Zarówno	 w	 teorii,	 jak	 i	 w	 praktyce	 ochrony	

przyrody,	 coraz	 większe	 znaczenie	 odgrywa	 poznawanie	 i	 badanie	 fizjologicznych	

mechanizmów	 leżących	 u	 podłoża	 powyższych	 problemów	 (Cooke	 i	 in.,	 2013).	 Fizjologia	

dostarcza	narzędzi	badawczych	do	identyfikacji	związków	przyczynowo-skutkowych	oraz	do	

określania	 progów	 krytycznych	 dla	 czynników	 stresogennych	 u	 różnych	 gatunków,	 po	

przekroczeniu	 których	 stres	 jest	 już	 zbyt	 duży	 dla	 ich	 normalnego	 funkcjonowania.	

Zrozumienie	podstaw	mechanizmów	stresu	zagrażającego	zdrowiu	 lub	życiu,	a	 także	różnic				

w	odpowiedzi	na	stres	u	różnych	gatunków,	może	pomóc	przewidywać	zdolności	osobników,	

populacji	 i	gatunków	do	radzenia	sobie	z	lokalnymi	i	globalnymi	zmianami	środowiskowymi	

(Somero,	2011).	Z	tego	punktu	widzenia,	fizjologia	konserwatorska	rozpoznaje	i	uwzględnia	

różnorodność	 fizjologiczną	 na	 różnych	 poziomach.	 Dziedzina	 ta	 integruje	 metody	

teoretyczne	 i	 eksperymentalne,	 terenowe	 i	 laboratoryjne,	 umożliwiając	 rozwój	 działań	

ratunkowych	 czy	 właściwych	 działań	 zapobiegawczych.	 Ujęcie	 fizjologii	 konserwatorskiej	

przyświecało	moim	badaniom	w	ramach	prezentowanego	osiągnięcia.		

Prezentowany	 cykl	 publikacji	 został	 podzielony	 na	 trzy	 części.	 W	 badaniach	

zaprezentowanych	w	podrozdziale	„Optymalizacja	metod	w	badaniach	ekofizjologicznych”,	

podjęłam	 się	 przeprowadzenia	 dwóch	 eksperymentów	 metodycznych.	 Pierwszy	

eksperyment	 dotyczył	 kompatybilności	 metod	 przygotowywania	 tkanki	 keratynowej	 do	

jednoczesnego	 zastosowania	 techniki	 immunoenzymatycznego	 oznaczania	 poziomu	

hormonów	 stresu	 i	 analizy	 stosunków	 izotopów	 stabilnych	w	 tkankach	 skeratynizowanych	

(publikacja	 nr	 1,	 dalej	 P1).	Drugi	 eksperyment	 dotyczył	wpływu	 różnych	metod	pobierania	

prób	 sierści	 na	 wyniki	 oznaczania	 poziomu	 hormonów	 stresu	 (publikacja	 nr	 2,	 dalej	 P2).								

W	 trzeciej	 pracy,	 wraz	 z	 współautorami,	 wypracowałam	 formułę	 standaryzacji	 wyników	

oznaczania	 poziomu	 hormonów	 stresu	 w	 przypadku	 długofalowych	 badań,	 korzystających							

z	 dostępnych	 komercyjnych	 zestawów	 do	 analiz	 immunoenzymatycznych	 i	 tym	 samym	

narażonych	na	zmiany	technologii	i	czułości	tych	analiz	(publikacja	nr	5,	dalej	P5).	W	drugim	
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podrozdziale	 prezentowanego	 cyklu	 zatytułowanym	 „Badania	 stresu	 w	 odpowiedzi	 na	

presję	 środowiskową	 związaną	 z	 działalnością	 człowieka”	 prezentuję	 badania,	 które	

prowadziłam	z	 zastosowaniem	m.in.	metod	 immunoenzymatycznych	 (publikacja	nr	4,	dalej	

P4),	ale	 też	w	kombinacji	 z	metodami	molekularnymi	 (publikacja	nr	6,	dalej	P6)	oraz	analiz	

toksykologicznych	(publikacja	nr	3,	dalej	P3),	do	określenia	wpływu	antropopresji	na	osobniki	

i	populacje	niedźwiedzia	brunatnego	(Ursus	arctos;	P3	i	P4)	i	sępa	płowego	(Gyps	fulvus;	P6).	

W	trzeciej	części	prezentuję	wyniki	dokonanego	wraz	z	współautorami	przeglądu	literatury,	

podsumowującego	 badania	 stresu	 w	 dzikich	 populacjach	 niedźwiedziowatych	 (publikacja					

nr	7,	dalej	P7).		

	

Optymalizacja	metod	w	badaniach	ekofizjologicznych	

W	 ramach	 badań	 ekologii	 niedźwiedzia	 brunatnego	 prowadzonych	 w	 Instytucie	

Ochrony	 Przyrody	 PAN	 w	 Krakowie,	 w	 zespole	 badawczym	 Ekologii	 Integracyjnej																									

i	Stosowanej	pod	kierunkiem	dr	hab.	Nurii	Selvy,	do	którego	należę,	od	roku	2007	rutynowo	

gromadzone	 są	 próby	 biologiczne	 pochodzące	 od	 przedstawicieli	 tego	 gatunku.	 Są	one	

pobierane	 od	 odławianych	 osobników	 niedźwiedzi,	 w	 czasie	 zabiegów	 w	 ogrodach	

zoologicznych,	 czy	 od	 osobników	 znalezionych	 martwych.	 Wszystkie	 te	 próby	 są	

przechowywane	w	tzw.	banku	prób,	którego	jestem	kuratorką.	Poza	wymienionymi	powyżej,	

bank	 gromadzi	 też	 próby	 sierści	 pobierane	 nieinwazyjnie,	 np.	 w	 ramach	 monitoringu	

genetycznego	 populacji,	 w	 którym	 stosuje	 się	 pułapki	włosowe,	w	 trakcie	 inspekcji	miejsc	

dokonywania	 szkód	 przez	 niedźwiedzie	 czy	 od	 okazów	 muzealnych.	 Dotychczas	

zarchiwizowaliśmy	 w	 banku	 blisko	 1000	 prób	 sierści,	 które	 pochodzą	 z	 lat	 1840-1943													

(w	 przypadku	 prób	 historycznych)	 i	 z	 lat	 1964-2022	 (w	 przypadku	 prób	 współczesnych).										

W	 swojej	 pracy	 naukowej,	 w	 ramach	 międzynarodowej	 współpracy,	 wykorzystuję	 także	

archiwa	 prób	 zespołów	 zajmujących	 się	 badaniami	 innych	 europejskich	 populacji	

niedźwiedzia	brunatnego,	np.	bazy	liczące	ponad	1000	prób	sierści	pobranych	od	osobników	

ze	skandynawskiej	populacji	niedźwiedzia	brunatnego	w	latach	1990-2021	czy	kilkaset	takich	

prób	 pobranych	 od	 osobników	 z	 populacji	 dynarskiej	 w	 latach	 1984-2021.	 Powyższe	

przykłady	 służą	 ilustracji	 wielkości	 zasobów,	 zasięgu	 i	 skali	 prowadzonych	 badań,	 które	

znacznie	 zyskują	 na	 optymalizacji	 prac	 laboratoryjnych,	 umożliwiających	 ich	 jednoczesne	

wykorzystanie	w	badaniach	ekologicznych,	ekofizjologicznych	i	innych.		
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Sierść	 stanowi	 źródło	 wielu	 informacji	 o	 osobniku,	 od	 którego	 pochodzi,	 np.	

informacji	 genetycznej	 (Kendall	 i	 in.,	 2009),	 o	 diecie	 (McLaren	 i	 in.,	 2015),	 o	 narażeniu	 na	

zanieczyszczenia	 (Bechshøft	 i	 in.,	 2015),	 o	 stanie	 zdrowia	 (Crowley	 i	 in.,	 2018)	 czy	 jego	

statusie	 reprodukcyjnym	 (Cattet	 i	 in.,	 2017;	 Cattet	 i	 in.,	 2018).	 Stężenia	 hormonów,	

zanieczyszczeń	czy	toksyn,	mogą	być	mierzone	nawet	setki	 lat	po	zebraniu	 i	zdeponowaniu	

prób	 (Kintz,	 2004;	Webb	 i	 in.,	 2010).	W	porównaniu	 z	 krwią,	 śliną	 czy	moczem,	 sierść	 jest	

trwała,	 łatwa	 do	 zebrania	 i	 transportu	 i	 może	 być	 przechowywana	 w	 temperaturze	

pokojowej	 (Sergiel	 i	 in.,	 2017).	 W	 związku	 z	 tym,	 od	 kilku	 dekad	 jest	 ona	 uznanym																						

i	 popularnym	 materiałem,	 szeroko	 stosowanym	 w	 badaniach	 różnych	 aspektów	 biologii													

i	 ekologii	 ssaków	 (Koren	 i	 in.,	 2002;	Macbeth	 i	 in.,	 2010;	 Sheriff	 i	 in.,	 2011;	Macbeth	 i	 in.,	

2012;	Cattet	i	in.,	2014;	Rakotoniaina	i	in.,	2017).	

Koncepcje	dwóch	pierwszych	spośród	poniższych	prac,	narodziły	się	w	czasie	badań	

laboratoryjnych	 prowadzonych	 w	 ramach	 stażu	 badawczego	 w	 Centrum	 Toksykologii	

Uniwersytetu	 prowincji	 Saskatchewan	 w	 Saskatoon	 (Kanada),	 pod	 kierunkiem	 profesora	

Davida	Janza.	Nasze	wspólne	badania	miały	opierać	się	na	wcześniej	wspomnianym,	bardzo	

licznym	 zbiorze	 prób	 sierści	 pobranych	 od	 osobników	 ze	 skandynawskiej	 (>1000	 prób)														

i	 karpackiej	 (>900	 prób)	 populacji	 niedźwiedzia	 brunatnego,	 dlatego	 podjęliśmy	 wspólnie	

próby	 zoptymalizowania	 nakładów	 pracy	 i	 badań.	 Takie	 eksperymenty	 mogą	 być	 proste										

i	 sprawiać	wrażenie	mało	atrakcyjnych	z	naukowego	punktu	widzenia,	natomiast	mają	one	

podstawowe	znaczenie,	a	ich	wyniki	szerokie	zastosowanie.		

Trzecia	publikacja	prezentowana	w	 tym	podrozdziale,	 jest	wynikiem	zainicjowanych	

przeze	 mnie	 dyskusji	 w	 międzynarodowym	 gronie	 badaczy	 o	 konieczności	 opracowania	

formuły	 standaryzacji	 wyników	 oznaczania	 poziomu	 hormonów	 dla	 prób	 analizowanych									

w	badaniach	długofalowych.	

	

P1.	 Sergiel	 A.,	 Hobson	 K.	 A.,	 Janz	D.	M.,	 Cattet	M.,	 Selva	N.,	 Kapronczai	 L.,	 Gryba	 C.,	 and	

Zedrosser	 A.	 2017.	 Compatibility	 of	 preparatory	 procedures	 for	 the	 analysis	 of	

cortisol	concentration	and	stable	 isotope	(δ13C,	δ15N)	ratios:	a	test	on	brown	bear	

hair.	Conservation	Physiology	5(1):	cox021.	

Stężenia	 hormonów	 stresu	 i	 stosunki	 izotopów	 stabilnych	 w	 sierści,	 piórach	 czy	

innych	tkankach	skeratynizowanych,	stanowią	zintegrowany	obraz	gospodarki	hormonalnej																

i	ekologii	żerowania	zwierzęcia	(Bryan	i	in.,	2013).	Hormony,	wbudowywane	w	łodygę	włosa	
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czy	dutkę	i	 stosinę	pióra	podczas	 ich	wzrostu,	 są	 trwałe	 i	 stosunkowo	odporne	na	 czynniki	

zewnętrzne	 (Macbeth	 i	 in.,	 2010).	 Analizy	 hormonalne	 tkanek	 skeratynizowanych	 są	 więc	

coraz	 częściej	wykorzystywane	do	badań	ekspozycji	 zwierząt	na	 stresory	 (Koren	 i	 in.	 2002,	

Macbeth	i	 in.,	2010;	Comin	i	 in.,	2011)	i	w	zrozumieniu	roli	stresu	w	historii	życia,	fizjologii,	

zdrowiu	i	ekologii	gatunków	(Wikelski	i	Cooke,	2006;	Cattet	i	in.,	2014).	Podobnie	popularne	

są	 izotopy	 stabilne,	 a	 stosunki	 izotopów	 azotu	 (δ15N)	 i	 węgla	 (δ13C)	 znajdują	 szerokie	

zastosowanie	 w	 rekonstrukcji	 diety	 oraz	 jej	 czasowej	 i	 przestrzennej	 zmienności,	

charakteryzowaniu	nisz	troficznych	i	struktury	społeczności	(Boecklen	i	in.,	2011),	do	badania	

migracji	 i	 przemieszczania	 się	 zwierząt	 (Hobson	 i	 Wassenaar,	 2008)	 oraz	 określania	

specjalizacji	 osobniczej	 i	 wyboru	 siedliska	 (Newsome	 i	 in.,	 2009).	 W	 badaniach	 tych	

wykorzystuje	 się	 zarówno	 próby	 pobierane	 na	 bieżąco	 dla	 celów	 tych	 analiz,	 jak	 i	 próby	

archiwalne	(Crawford	i	in.,	2008).		

Połączenie	 markerów	 długotrwałego	 stresu	 i	 analiz	 izotopów	 stabilnych	 w	 ramach	

tego	 samego	 badania,	 otwiera	 szeroki	 wachlarz	 testowalnych	 teorii	 i	 zastosowań																				

w	badaniach	 ekologicznych,	w	 tym	dotyczących	 związków	diety	 i	 stresu	 (Bryan	 i	 in.,	 2013;	

Lafferty	 i	 in.,	 2015).	 Jednak	 metody	 przygotowywania	 prób	 do	 analizy	 stężenia	 kortyzolu	

różnią	 się	 od	 tych	 stosowanych	 do	 przygotowywania	 prób	 do	 oznaczania	 izotopów	

stabilnych.	 Według	 protokołu	 stosowanego	 przez	 nas	 w	 analizach	 koncentracji	 kortyzolu,	

sierść	 jest	 trzykrotnie	 myta	 po	 czym	 ekstrahowana	 przy	 użyciu	 metanolu,	 a	 przed	 samą	

ekstrakcją	 mielona	 na	 proszek	 (Macbeth	 i	 in.,	 2010).	 Próby	 sierści	 do	 analizy	 izotopów	

stabilnych	 są	 najczęściej	 myte	 w	 mieszaninie	 chloroformu	 i	 metanolu	 w	 stosunku	 2:1		

(Riofrío-Lazo	 i	Páez-Rosas,	2015),	a	następnie	włosy	są	cięte	na	małe	fragmenty	(Newsome						

i	in.,	2010)	lub	mielone	na	proszek	(Riofrío-Lazo	i	Páez-Rosas,	2015).	Próby	sierści	wymagają	

skutecznego	 oczyszczenia,	 ponieważ	 stężenia	 kortyzolu	we	 krwi	 i	 pocie,	 którymi	 są	 często	

powierzchniowo	 zanieczyszczone,	 są	 znacznie	 wyższe	 niż	 stężenia	 występujące	 w	 łodydze	

włosa,	co	może	fałszywie	podwyższyć	wynik	analizy	(Stalder	i	Kirschbaum,	2012).	Natomiast	

pojedyncze	 mycie,	 stosowane	 w	 analizach	 izotopów	 stabilnych,	 może	 okazać	 się	

niewystarczające	do	usunięcia	zewnętrznego	zanieczyszczenia	łodygi	włosa	krwią	czy	potem	

(Russel	i	in.,	2014).	Z	drugiej	strony,	jeśli	rozpuszczalnik	jest	zbyt	agresywny	lub	jeśli	włosy	są	

zbyt	długo	zanurzone	w	rozpuszczalniku,	kortyzol	z	łodygi	włosa	może	zostać	utracony,	jeśli	

rozpuszczalnik	w	pełni	wniknie	we	włos	i	rozpocznie	ekstrakcję	(Eser	i	 in.,	1997).	Procedura	

przygotowania	prób	może	mieć	wpływ	również	na	wartości	 izotopów	stabilnych	(Font	 i	 in.,	
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2007).	 Skład	węglowy	 tłuszczów	 i	wosków	powierzchniowych	może	 znacznie	 różnić	 się	 od	

składu	 czystej	 tkanki,	 dlatego	w	 protokołach	 ich	 oczyszczania	 stosuje	 się	 lotne	mieszaniny	

rozpuszczalników	(Wassenaar,	2008).		

Żeby	 odpowiedzieć	 na	 ważne	 pytanie,	 czy	 powyższe	 procedury	 przygotowawcze	

stosowane	 do	 mycia	 i/lub	 rozdrabniania	 włosów,	 mogą	 być	 połączone	 w	 jeden	 protokół,	

przeprowadziłam	eksperyment,	w	którym	próby	sierści	niedźwiedzia	brunatnego	pobrane	od	

kilkunastu	 osobników	 zostały	 podzielone	 na	 porcje,	 przygotowywane	 później	 według	 tzw.	

protokołu	 kortyzolowego	 i	 osobno	 izotopowego.	 Porcje	 przygotowane	 według	 protokołu	

kortyzolowego	 zostały	 podzielone	 na	 kolejne	 części	 i	 poddane	 analizie	 hormonalnej																		

i	 izotopowej.	 Podobnie	 postąpiłam	 z	 porcjami	 prób	 przygotowanych	 według	 protokołu	

izotopowego.	Wyniki	 odczytów	po	 zastosowaniu	wstępnych	procedur	przygotowawczych	

stosowanych	do	oznaczania	stężenia	kortyzolu	 i	stosunków	izotopów	stabilnych	w	sierści	

okazały	się	powtarzalne,	a	różnice	nieistotne	statystycznie.		

Chociaż	 kalibracje	 pomiędzy	 laboratoriami	 są	 rutyną,	 eksperymenty	 zmierzające	 do	

ujednolicenia	metod	przygotowywania	prób	są	zawsze	warte	rozważenia.	Poza	korzyściami	

zwiększenia	 efektywności	 przygotowywania	 prób,	 zmniejszenia	 nakładu	 prac	 i	 obniżenia	

kosztów,	 ich	 zastosowanie	 może	 również	 zmniejszać	 ślad	 węglowy	 projektów,	 w	 których	

próby	mogą	być	przygotowane	 raz	 i	 rozdzielone	po	umyciu	 i	wstępnej	 obróbce,	 zużywając					

w	 ten	 sposób	 mniej	 odczynników	 i	 energii.	 Dodatkową	 wartością	 przeprowadzonego	

eksperymentu,	 jest	 możliwość	 wykorzystania	 zarchiwizowanych	 prób	 przygotowanych	

według	 jednego	 z	 protokołów	 do	 innego	 z	 testowanych	 oznaczeń,	 co	 znacznie	 rozszerza	

zakres	ich	wykorzystania	do	badań	kryminalistycznych,	fizjologicznych	i	ekologicznych.		

Powyższe	badania	przeprowadziłam	we	współpracy	z	Zakładem	Biologii	Uniwersytetu	

Zachodniego	 Ontario	 w	 Londynie	 (Kanada),	 Centrum	 Toksykologii	 oraz	 Zakładem	

Weterynaryjnych	 Nauk	 Biomedycznych	 i	 Zakładem	 Patologii	 Weterynaryjnej	 Uniwersytetu		

prowincji	 Saskatchewan	 (Kanada),	 firmą	 weterynaryjną	 RGL	 Recovery	 Wildlife	 Health													

&	 Veterinary	 Services	 (Kanada),	Uniwersytetem	Południowo-Wschodniej	Norwegii,	 a	 także	

Instytutem	Biologii	Dzikiej	Fauny	i	Zarządzania	Populacjami	Zwierząt	Łownych	Uniwersytetu	

Zasobów	Naturalnych	i	Nauk	o	Życiu	w	Wiedniu	(Austria).	
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P2.	 Sergiel	 A.,	 Cattet	M.,	 Kapronczai	 L.,	 Janz	 D.	M.,	 Selva	N.,	 Bartoń	 K.	 A.,	 Swenson	 J.	 E.,	

Zedrosser	A.	2020.	Do	follicles	matter?	Testing	the	effect	of	follicles	on	hair	cortisol	

levels.	Conservation	Physiology	8(1):	coaa003.	

Przygotowanie	 prób	 sierści	 do	 testów	 immunoenzymatycznych	 (z	 ang.	 enzyme	

immunoassays,	 EIA),	 powszechnie	 stosowanych	 w	 badaniach	 stężenia	 kortyzolu	 i	 innych	

hormonów	w	sierści,	składa	się	z	kilku	etapów.	Pierwszym	z	nich	jest	pobranie	próby,	które	

może	 uwzględniać	 różne	 obszary	 ciała	 i	 jest	 dokonywane	 za	 pomocą	 różnych	metod	 (np.	

obcięcie	 za	 pomocą	 nożyczek,	 zgolenie,	 wyskubanie	 palcami).	W	 kolejnych	 etapach	 próba	

jest	 odpowiednio	 przechowywana,	 ważona,	 myta,	 mielona,	 ekstrahowana	 i	 zatężana,														

a	wreszcie	zawieszana	w	buforze	do	analizy	(Macbeth	i	in.,	2010;	Sergiel	i	in.,	2017).	Wpływ	

niektórych	 z	 tych	 etapów	 i	metod	 na	wyniki	 analizy	 stężenia	 kortyzolu	 dotychczas	 nie	 był	

systematycznie	 weryfikowany,	 chociaż	 metody	 przygotowywania	 do	 późniejszej	 ekstrakcji	

oraz	 ich	znaczenie	dla	wyników	analiz,	 są	ważne	także	dla	porównań	pomiędzy	badaniami.	

Wyskubywanie	 czy	 wyrywanie	 sierści,	 które	 obejmują	 pozyskiwanie	 włosów	 razem																		

z	 cebulkami,	 to	 rutynowe	metody	 pobierania	 prób	 skeratynizowanych,	 na	 przykład	w	 celu	

ekstrakcji	 DNA	 właśnie	 z	 cebulek	 (Kendall	 i	 in.,	 2009).	 Sierść	 jest	 też	 często	 pobierana	

poprzez	 golenie	 lub	 obcięcie	 bezpośrednio	 przy	 skórze	 zwierzęcia.	 Taka	metoda	 wyklucza	

pozyskanie	 cebulki	włosa	 (Macbeth	 i	 in.,	 2010;	Mastromonaco	 i	 in.,	 2014).	Nie	 zmienia	 to	

faktu,	że	próby	zebrane	za	pomocą	każdej	z	tych	metod,	mogą	być	wykorzystane	do	analizy	

kortyzolu.	W	kilku	opublikowanych	badaniach	do	oznaczania	kortyzolu	badacze	wykorzystali	

całe	 łodygi	 włosów	 (tj.	 z	 uwzględnieniem	 cebulek;	 Koren	 i	 in.,	 2002;	 Caslini	 i	 in.,	 2016).	

Sugeruje	 się	 jednak	 usuwanie	 cebulek	 z	 prób	 aby	 uniknąć	 ich	 potencjalnego	 wpływu	 na	

stężenia	hormonów	(Macbeth	i	in.,	2010;	Cattet	i	in.,	2017).	Ich	ręczne	usunięcie	jest	bardzo	

czasochłonne,	jeśli	więc	obecność	cebulek	włosów	w	próbie	nie	wpływa	znacząco	na	stężenie	

kortyzolu,	wszystkie	metody	pobierania	byłyby	 równie	odpowiednie	do	badań,	co	znacznie	

poprawiłoby	efektywność	prac	laboratoryjnych.		

W	 toku	 przygotowywania	 eksperymentu	weryfikującego	wpływ	 cebulek	włosów	 na	

wynik	analizy	stężenia	kortyzolu	w	sierści,	dokonałam	przeglądu	literatury	dotyczącej	badań	

stresu	z	wykorzystaniem	sierści	i	testów	immunoenzymatycznych,	ze	szczególnym	naciskiem	

na	metody	pobierania	prób	 i	 ich	przygotowywania	do	analiz.	Okazało	się,	 że	pierwsza	 taka	

praca	ukazała	się	w	2002	roku	i	były	to	wyniki	badania	poziomu	kortyzolu	w	sierści	góralka	

skalnego	 (Procavia	 capensis;	 Koren	 i	 in.,	 2002).	 Następnie	w	 latach	 2006-2009	 ukazały	 się	
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tylko	 cztery	 prace,	 wszystkie	 dotyczące	 naczelnych	 utrzymywanych	 w	 niewoli	 (Davenport								

i	in.,	2006;	Clara	i	in.,	2008;	Davenport	i	in.,	2008;	Dettmer	i	in.,	2009).	Od	2010	roku	liczba	

prac	donoszących	o	stężeniu	kortyzolu	w	sierści	u	dzikich	gatunków	zwierząt	systematycznie	

wzrasta.	 W	 tym	 właśnie	 roku,	 Macbeth	 i	 współpracownicy	 (2010)	 opublikowali	 pierwsze	

badania	z	wykorzystaniem	sierści	pobranej	od	dziko	żyjących	niedźwiedzi	brunatnych	 i	 tym	

samym	rozpropagowali	szersze	zastosowanie	sierści	do	badań	stresu	w	dzikich	populacjach	

zwierząt.	 Autorzy	 wykorzystali	 sierść	 zebraną	 trzema	 metodami	 (golenie,	 wyskubywanie	

ręczne	 lub	 za	 pomocą	 szczypiec	 czy	 pozyskiwanie	 za	 pomocą	 pułapek	 włosowych),	 ale	

wszystkie	próby	użyte	do	ekstrakcji	 zostały	ujednolicone	poprzez	 ręczne	usunięcie	 cebulek	

włosów.	 Badania	 te	 zostały	 przeprowadzone	 w	 laboratorium	 Centrum	 Toksykologii	

Uniwersytetu	 prowincji	 Saskatchewan,	 w	 którym	 odbyłam	 staż	 badawczy,	 a	 nasza	

współpraca	 w	 tym	 i	 innych	 wymiarach	 jest	 kontynuowana	 i	 rozwijana.	 Tą	 samą	 metodę	

stosujemy	 w	 badaniach	 kilku	 populacji	 niedźwiedzi	 brunatnych	 w	 Europie,	 a	 także																			

w	Kanadzie	i	Stanach	Zjednoczonych	Ameryki	Północnej.		

W	 ramach	 przeglądu	 literatury	 wykazałam	 również,	 że	 pomiar	 stężenia	 kortyzolu									

w	 sierści	 jest	 dokonywany	 w	 próbach	 zawierających	 tylko	 łodygi	 włosa	 (tj.	 brak	 cebulek	

włosa,	 jak	 w	 przypadku	 zgolonych	 włosów)	 lub	 też	 w	 całym	 włosie	 (tj.	 z	 cebulkami,	 jak												

w	 przypadku	 wyrwanej	 sierści).	 Jeśli	 jednak	 stężenie	 kortyzolu	 w	 cebulce	 włosa	 jest	

wystarczająco	 wysokie,	 aby	 wpłynąć	 na	 ogólne	 stężenie	 kortyzolu	 w	 próbie,	 może	 to	

utrudnić	porównania	między	badaniami	wykorzystującymi	różne	rodzaje	prób	sierści	(łodygi	

włosów	w	porównaniu	do	całych	włosów)	 i	różne	metody	 ich	pobierania.	W	obrębie	skóry,									

a	także	komórek	cebulek	włosa,	istnieje	też,	równoległy	do	osi	podwzgórzowo-przysadkowo-

nadnerczowej	(z	ang.	hypothalamic-pituitary-adrenal	axis,	HPA),	system	produkcji	hormonu	

adrenokortykotropowego	 i	 kortyzolu	 (Jozic	 i	 in.,	 2014).	 Ito	 i	 współpracownicy	 (2005)	

wykazali,	 że	 ludzkie	 cebulki	 włosowe	 w	 skórze	 głowy	 hodowane	 in	 vitro	 są	 zdolne	 do	

bezpośredniej	 odpowiedzi	 na	 stymulację	 hormonem	 adrenokortykotropowym,	 w	 tym	 do	

produkcji	 kortyzolu.	 Produkcja	 kortyzolu	 w	 cebulkach	 może	 trwać	 nawet	 po	 ich	

odpreparowaniu	 i	 utracie	 kontaktu	 ze	 skórą,	 naczyniami	 krwionośnymi	 i	 unerwieniem.	

Eksperyment,	 który	 pomógłby	 zrozumieć	 skalę	 ewentualnego	 wpływu	 obecności	 cebulek							

w	 próbie	 na	 wyniki	 analizy	 stężenia	 kortyzolu,	 miał	 więc	 duże	 znaczenie	 dla	 badań																					

i	 ewentualnych	 porównań	 pomiędzy	 populacjami.	 Porównałam	 koncentrację	 kortyzolu											

w	 sparowanych	 próbach	 sierści	 pobranych	 od	 30	 osobników	 niedźwiedzi	 brunatnych															
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z	populacji	skandynawskiej.	Okazało	się,	że	poziom	kortyzolu	w	próbach	sierści	z	cebulkami	

jest	 istotnie	wyższy	 niż	w	 tych,	w	 których	 cebulki	 zostały	 usunięte	 przed	 ich	 ekstrakcją,	

niezależnie	 od	 płci	 czy	 wieku	 badanych	 osobników.	 To	 bardzo	 ważny	 wynik	 z	 punktu	

widzenia	 metod	 pobierania	 i	 przygotowywania	 prób	 sierści	 w	 badaniach	 stresu,	 a	 także	

innych	badaniach	hormonalnych	z	wykorzystaniem	tkanek	skeratynizowanych.	Ujednolicenie	

metod	umożliwi	bowiem	prawidłowe	porównania	i	zoptymalizuje	nakład	pracy	w	badaniach	

ekofizjologicznych.		

Powyższe	 badania	 przeprowadziłam	 we	 współpracy	 z	 Centrum	 Toksykologii																				

i	 Zakładem	 Weterynaryjnych	 Nauk	 Biomedycznych	 Uniwersytetu	 prowincji	 Saskatchewan	

(Kanada),	 firmą	 weterynaryjną	 RGL	 Recovery	 Wildlife	 Health	 &	 Veterinary	 Services																		

w	 Saskatoon	 (Kanada),	 norweskim	 Uniwersytetem	 Nauk	 o	 Życiu,	 a	 także	 Uniwersytetem	

Południowo-Wschodniej	Norwegii.		

	

P5.	Wilson	 A.E.,	 Sergiel	 A.,	 Selva	 N.,	 Swenson	 J.E.,	 Zedrosser	 A.,	 Stenhouse	 G.,	 Janz	 D.M.	

2021.	Correcting	for	enzyme	immunoassay	changes	in	long	term	monitoring	studies.	

MethodsX	8:	101212.	

Spadek	 liczebności	 populacji	 kręgowców	 lądowych	 jest	 częściowo	 przypisywany	

zwiększonemu	 wykorzystaniu	 zasobów	 przez	 człowieka,	 a	 niedźwiedzie	 brunatne	 często	

zajmują	siedliska,	które	są	poddawane	intensywnej	gospodarce	leśnej,	wykorzystywaniu	złóż,	

lub	będące	pod	wpływem	łowiectwa	czy	turystyki	i	rekreacji.	Wpływ	zmian	w	środowisku	na	

aktywność	 osi	 podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej	 często	 nie	 jest	 uwzględniany									

w	monitoringu	dzikich	zwierząt,	 chociaż	presja	ze	strony	człowieka	 i	 zmiany	w	dostępności	

pokarmu	 powodują	 długotrwały	 stres	 u	 niedźwiedzi	 brunatnych	 (Dirzo	 i	 in.,	 2014),	 a	 ten	

wpływa	 na	 kondycję	 osobników	 (Acevedo-Whitehouse	 i	 Duffus,	 2009).	 Pomiar	 stężenia	

glukokortykoidów	 może	 zatem	 dostarczyć	 wczesnego	 ostrzeżenia	 o	 spadku	 kondycji																	

i	 zagrożeniu	 dla	 stanu	 populacji	 (Strasser	 i	 Heath,	 2013).	 Archiwa	 wyników	

długoterminowego	 monitorowania	 stresu	 w	 populacjach,	 mogą	 obejmować	 lata	 lub	

dziesięciolecia	 i	 służą	 do	 pełnego	 zrozumienia	 kondycji	 i	 atrybutów	osobników	 i	 populacji.	

Dlatego	też	stosowanie	jednolitych	metod	pomiaru	zmian	w	stężeniu	hormonów	stresu	jest	

kluczowe.	 Zmiany	 odczynników	 i	 innych	 elementów	 analizy,	 np.	 przeciwciał	 w	 analizach	

immunoenzymatycznych,	 mogą	 wpływać	 na	 jej	 czułość,	 utrudniając	monitorowanie	 zmian						

w	 czasie.	 Testy	 immunoenzymatyczne	 są	 powszechnym	 narzędziem	 do	 pomiaru	 stężenia	
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hormonów	 steroidowych	 u	 zwierząt	 dzikich,	 ze	 względu	 na	 ich	 niski	 koszt,	 szeroką	

dostępność	w	handlu	i	krótki	czas	uzyskania	wyników.	Technologie	są	jednak	stale	ulepszane,	

co	 czasami	wymaga	 zmian	w	protokołach	 lub	 kluczowych	 komponentach	 testów.	 Tak	było					

w	 przypadku	 prowadzonych	 przeze	mnie	 badań	 ekologii	 stresu	 u	 niedźwiedzi	 brunatnych,						

w	 ramach	 których	 oznaczam	 m.in.	 koncentrację	 kortyzolu	 w	 sierści,	 i	 które	 prowadzę	 na	

przestrzeni	ostatnich	dziewięciu	 lat.	Przeciwciało	w	komercyjnie	dostępnym	zestawie	 testu	

immunoenzymatycznego	 do	 oznaczania	 stężenia	 kortyzolu	 (Oxford	 Biomedical,	 Rochester	

Hills,	 MI,	 USA),	 zostało	 wymienione	 w	 2014	 roku,	 powodując	 różnice	 w	 reaktywności	

krzyżowej,	stężeniach	do	krzywej	standardowej	i	czułości	testu.	Przed	tą	zmianą,	nasz	zbiór	

prób	przeanalizowany	za	pomocą	pierwszej	wersji	zestawu	liczył	już	kilkaset	prób.	Ponieważ	

zmiany	 technologii	 dotykają	 wszystkich	 prowadzących	 długofalowy	 biomonitoring,	

zainicjowałam	opracowanie	formuły	standaryzacji	wyników.		

Z	 wspólnego	 archiwum	 wybraliśmy	 118	 prób	 sierści	 pobranych	 z	 dwóch	 populacji	

niedźwiedzia	 brunatnego,	 europejskiej	 (w	 tym	 przypadku	 skandynawskiej)	 i	 stanu	 Alberta					

w	 Kanadzie.	 Próby	 te	 były	 analizowane	 za	 pomocą	 zestawów	 przed	 zmianą	 przeciwciała	

(zestaw	nr	1).	Porcję	ekstraktu	z	każdej	próby	przeanalizowaliśmy	także	z	użyciem	zestawu	

po	 zmianie	 przeciwciała	 (zestaw	 nr	 2).	 Aby	 zbadać	 potencjalny	 wpływ	 atrybutów	

biologicznych,	 takich	 jak	 wiek	 czy	 płeć,	 na	 różnice	 w	 pomiarach	 stężenia	 kortyzolu,	

zastosowaliśmy	jednokierunkową	analizę	wariancji	(ANOVA)	dla	każdej	zmiennej	na	zbiorze	

różnic	pomiędzy	wartościami	uzyskanymi	za	pomocą	zestawu	numer	2,	od	których	odjęliśmy	

wartości	uzyskane	za	pomocą	zestawu	nr	1	 (test	Shapiro-Wilka;	p	=	0,15).	Pozwoliło	 to	na	

wygenerowanie	 jednej	 wartości,	 która	 reprezentowała	 zmianę	 pomiędzy	 dwoma	

zestawami.	Wariancja	tej	różnicy	nie	była	istotnie	zależna	od	wieku	osobników,	ale	istotnie	

zależna	od	płci.	Kolejne	kroki	pracy	z	wynikami	analiz	stężenia	kortyzolu	wykonaliśmy	więc	

dla	wszystkich	danych,	oraz	osobno	tylko	dla	samców	i	 tylko	dla	samic.	Wartości	wykazały	

zależność	 liniową	 (zestaw	2	 =	 (0,98	 x	 zestaw1)	 +	 1,65)	 zarówno	przy	 porównaniu	 stężeń	

kortyzolu	 uzyskanych	 przy	 użyciu	 zestawu	 nr	 1	 z	 wartościami	 uzyskanymi	 przy	 użyciu	

zestawu	nr	2	w	grupie	wszystkich	prób,	 jak	 i	przy	odrębnym	porównywaniu	wartości	tylko	

dla	samców	i	osobno	tylko	dla	samic.		

Podobnie	 jak	 Davidian	 i	 współpracownicy	 (2015),	 wartości	 oszacowane	 za	 pomocą	

powyższej	formuły	uznaliśmy	za	wiarygodne,	jeśli	różnica	między	wartościami	oszacowanymi																					

a	 rzeczywistymi	 nie	 przekroczyła	 20%.	 Wartość	 ta	 jest	 równa	 powszechnie	 akceptowanej	
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wariancji	 między	 próbami	 analizowanymi	 na	 mikropłytce	 w	 duplikatach.	 Standaryzowane	

stężenia	 szacowane	 przy	 użyciu	 modelu,	 nie	 różniły	 się	 istotnie	 od	 rzeczywistych	 przy	

wykorzystaniu	 wszystkich	 wartości	 (oszacowana	 mediana=3,87	 pg/mg,	 rzeczywista	

mediana=3,52	 pg/mg,	 test	 znakowanych	 rang	 Wilcoxona	 V	 =	 168,	 p	 =	 0,29).	 Również															

w	 przypadku	 wartości	 oddzielnie	 dla	 samców	 i	 samic,	 nie	 było	 istotnej	 różnicy	 między	

stężeniami	 oszacowanymi	 i	 rzeczywistymi.	 Nasza	 metoda	 wykorzystuje	 proste	 analizy	

statystyczne	 i	 może	 być	 stosowana	 do	 każdego	 testu	 immunoenzymatycznego,	 którego	

czułość	 zmieniła	 się	między	 zestawami.	 Ponadto,	metoda	 ta	 oszczędza	 czas	 i	 koszty	 pracy	

laboratorium,	eliminując	potrzebę	ponownej	analizy	prób.	

Badania	 te	 przeprowadziłam	 we	 współpracy	 z	 Centrum	 Toksykologii	 i	 Zakładem	

Weterynaryjnych	 Nauk	 Biomedycznych	 Uniwersytetu	 prowincji	 Saskatchewan	 (Kanada),	

Foothills	 Research	 Institute	 w	 Hinton	 (Kanada),	 norweskim	 Uniwersytetem	 Nauk	 o	 Życiu,											

a	także	Uniwersytetem	Południowo-Wschodniej	Norwegii.		

	

Badania	stresu	w	odpowiedzi	na	presję	środowiskową	związaną	z	działalnością	człowieka	

Antropizacja	 siedlisk	 i	 presja	 na	 niemal	 wszystkie	 aspekty	 funkcjonowania	

ekosystemów	 to	 silne	 stresory	 wpływające	 na	 zdrowie	 i	 kondycję	 osobników,																													

a	w	 konsekwencji	 także	na	dynamikę	populacji.	U	 kręgowców,	 stresujące	warunki	 życia	 są	

zwykle	 związane	 z	 podwyższoną	 koncentracją	 glukokortykoidów,	 a	 także	 krótszymi	

telomerami	 (Epel	 i	 in.,	 2004).	 Glukokortykoidy,	 jako	 główne	 hormony	 w	 utrzymywaniu	

homeostazy	(McEwen	i	Wingfield,	2003),	są	często	wykorzystywanym	wskaźnikiem	zdolności	

do	 radzenia	 sobie	 z	 wyzwaniami	 środowiska	 życia	 (Angelier	 i	 in.,	 2010).	 Krótkotrwałe	

podwyższone	 stężenie	 glukokortykoidów	 może	 pomóc	 w	 skutecznym	 stawieniu	 czoła	

sytuacjom	 zagrażającym	 życiu,	 ale	 przewlekła	 aktywacja	 osi	 przysadkowo-podwzgórzowo-

nadnerczowej	 i	 przedłużona	 ekspozycja	 na	 wysoki	 poziom	 krążących	 we	 krwi	

glukokortykoidów	ma	 negatywne	 skutki	 dla	 organizmu.	 Należy	 do	 nich	 na	 przykład	 utrata	

masy	 ciała,	 pogorszenie	 kondycji,	 pogorszenie	 funkcjonowania	 układu	 odpornościowego,								

a	 także	 obniżenie	 płodności	 i	 przeżywalności	 (Sheriff	 i	 in.,	 2011).	 Chociaż	 konsekwencje	

długotrwałego	 stresu	 wywołanego	 przez	 czynniki	 naturalne	 niekoniecznie	 prowadzą	 do	

patologii	(Dantzer	i	in.,	2013),	a	związek	pomiędzy	glukokortykoidami	a	kondycją	u	zwierząt	

dzikich	 nie	 jest	 jednolicie	 negatywny	 (Crespi	 i	 in.,	 2013),	 stres	wywoływany	 antropopresją	

wydaje	się	przewyższać	stres	w	odpowiedzi	na	naturalne	wyzwania	(Zbyryt	i	in.,	2018).		
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Rosnące	 zanieczyszczenie	 środowiska	 stanowi	 dodatkowe	 obciążenie	 ekosystemów					

i	 jest	 czynnikiem	 stresującym	 dla	 organizmów	 na	 różnych	 poziomach	 ich	 organizacji.	

Zrozumienie	 w	 jaki	 sposób	 stresory	 związane	 z	 działalnością	 człowieka	 wpływają	 na	

populacje	 dzikich	 zwierząt,	ma	 ogromne	 znaczenie	w	ochronie	 różnorodności	 biologicznej.				

W	 tym	 podrozdziale	 przedstawiam	 badania,	 które	 przyczyniają	 się	 do	 poszerzenia	 naszej	

wiedzy	w	tym	obszarze.	

	

P4.	Sergiel	A.,	Barja	I.,	Navarro-Castilla	Á.,	Zwijacz-Kozica	T.,	Selva	N.	2020.	Losing	seasonal	

patterns	 in	 a	 hibernating	 omnivore?	 Diet	 quality	 proxies	 and	 faecal	 cortisol	

metabolites	levels	in	brown	bear	in	areas	with	and	without	artificial	feeding.	PLoS	

ONE	15(11):	e0242341.	

Kał	jest	najłatwiej	dostępną	próbą	biologiczną,	a	jego	analiza	jest	jedną	z	najczęściej	

stosowanych	w	 badaniach	 ekologii	 żerowania	 i	 jakości	 diety	 u	 ssaków	 (Naves	 i	 in.,	 2006).	

Związek	elementarnego	składu	kału	z	dietą	jest	dobrze	poznany,	a	zawartość	azotu	i	węgla	są	

szeroko	stosowanymi	markerami	 jej	 jakości	(Gil-Jiménez	i	 in.,	2005).	Procentowa	zawartość	

azotu	 w	 kale	 reprezentuje	 zawartość	 białka	 w	 spożywanym	 pokarmie	 i	 dlatego	 jest	 też	

parametrem	wykorzystywanym	do	 śledzenia	 zmian	w	 składzie	diety	 (Monteith	 i	 in.,	 2014),	

podczas	gdy	zawartość	węgla	wskazuje	na	zmiany	w	gęstości	energetycznej	konsumowanego	

pokarmu	(Deschner	i	in.,	2012).		

Zarówno	 pobieranie,	 jak	 i	 magazynowanie	 energii	 jest	 zarządzane	 m.in.	 przez	

glukokortykoidy	 (Kershaw	 i	 Hall,	 2016).	 Apetyt	 jest	 złożonym	 procesem	 regulowanym	 na	

wielu	 poziomach	 (Schwartz	 i	 in.,	 2000),	 ale	 glukokortykoidy	 są	 kluczowymi	 czynnikami	

stymulującymi	apetyt	i	wpływającymi	na	typ	poszukiwanego	pokarmu	(Dallman	i	 in.,	2004).	

Kortyzol,	 będący	 dominującym	 glukokortykoidem	 u	 większości	 gatunków	 ssaków,	 jest	

również	zaangażowany	w	utrzymanie	równowagi	pomiędzy	magazynowaniem	a	zużywaniem	

tkanki	 tłuszczowej	 (Peckett	 i	 in.,	2011).	Ponieważ	hormony	glukokortykoidowe	pośredniczą	

w	 redystrybucji	 energii	 do	 różnych	 rodzajów	 tłuszczu	 i	 regulują	 poziom	glukozy	w	 synergii							

z	 insuliną,	 uważa	 się,	 że	 odgrywają	 one	 główną	 rolę	 w	 regulacji	 hiperfagii	 i	 gromadzenia	

zapasów	 tkanki	 tłuszczowej	 u	 gatunków	 hibernujących	 (Dallman	 i	 in.,	 1993).	 Sezonowa	

modulacja	 wydzielania	 glukokortykoidów	 dotyczy	 większości	 gatunków	 gadów,	 płazów,	

ptaków	i	ssaków,	choć	według	różnych	schematów	(Romero	i	in.,	2017).	
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W	diecie	niedźwiedzi	przeważa	pokarm	roślinny,	w	dużej	mierze	zgodnie	z	fenologią	

poszczególnych	 gatunków	 spożywanych	 roślin	 (Munro	 i	 in.,	 2006).	 Niedźwiedzie	 śledzą	

również	okresowe	pulsy	wysokokalorycznych	zasobów	(Naves	i	in.,	2006).	Zasoby	o	wysokiej	

zawartości	tłuszczu	czy	węglowodanów,	niezbędne	do	utrzymania	zrównoważonego	poboru	

energii,	współwystępują	 z	okresem	hiperfagii	późnym	 latem	 i	 jesienią	 (Coogan	 i	 in.,	 2014).	

Sztuczne	 dokarmianie	 przez	 ludzi	 zarówno	 w	 sposób	 zamierzony,	 jak	 i	 niezamierzony,	

zmienia	 czasowo-przestrzenną	 dostępność	 pokarmu	 i	 ma	 poważny	 wpływ	 na	 skład																					

i	sezonowość	diety	(Kavcic	i	in.,	2015),	hibernację	(Krofel	i	in.,	2017)	czy	przemieszczanie	się	

niedźwiedzi	 (Selva	 i	 in.,	 2017).	 Zmiany	w	 dostępności	 pokarmu	wpływają	 też	 na	 kondycję	

osobników	i	populacji,	ale	nie	jest	 jednoznaczne	w	jakim	zakresie.	Zbadanie	tych	zależności	

wymaga	różnych	podejść	badawczych.	Istnienie	obszarów,	w	których	dostarczanie	pokarmu	

dzikim	zwierzętom	jest	zabronione,	a	także	takich,	w	których	taka	praktyka	jest	powszechna,	

stanowi	 swoisty	 eksperyment,	 który	 wykorzystałam	 w	 powyższych	 badaniach,	 aby	 lepiej	

zrozumieć	skutki	takiej	ingerencji	dla	fizjologii	żerowania	i	stresu.		

Chociaż	 istnieją	 badania	 wskazujące	 na	 silną	 korelację	 glukokortykoidów																									

i	 wskaźników	 jakości	 diety	 w	 kale	 u	 innych	 gatunków	 ssaków	 (Deschner	 i	 in.,	 2012),	

prezentowane	badania	są	pierwszymi,	w	których	 te	markery	zostały	użyte	 jednocześnie	do	

zbadania	sezonowych	zmian	jakości	diety	w	polskiej	części	karpackiej	populacji	niedźwiedzia	

brunatnego.	Markery	 te	 powinny	 przejawiać	m.in.	 sezonowe	 zmiany,	 zgodnie	 ze	 zmienną	

dostępnością	 poszczególnych	 typów	 pokarmów	 i	 ich	 przewagą	 w	 danym	 sezonie,	 a	 także	

fizjologią	 niedźwiedzia	 (okresem	 obniżonego	 pobierania	 pokarmu	 -	 hipofagii	 -	 po	

zakończeniu	 hibernacji	 i	 okresem	 zwiększonego	 pobierania	 pokarmu	 -	 hiperfagii	 -	 przed	

kolejną	 hibernacją).	 Wraz	 z	 zespołem	 współautorów,	 postanowiłam	 rekombinować	 dane								

o	 jakości	 diety	 i	 stężeniu	metabolitów	kortyzolu	uzyskane	 z	prób	kału	 zebranych	w	dwóch	

centrach	 występowania	 populacji	 zamieszkującej	 polską	 część	 Karpat	 (w	 Tatrach																								

i	w	Bieszczadach),	żeby	zweryfikować	wyżej	wspomniany	związek,	a	także	sprawdzić	czy	takie	

podejście	 okaże	 się	 przydatne	w	 rekonstruowaniu	 zmian	 jakości	 diety	 i	 powiązanych	 z	 nią	

cykli	w	fizjologii	niedźwiedzi.	

Niedźwiedzie	w	Bieszczadach	 intensywnie	korzystają	z	miejsc	dokarmiania,	co	wiąże	

się	z	dużym	udziałem	niskiej	jakości	pokarmów	pochodzenia	antropogenicznego	w	ich	diecie.	

Natomiast	 w	 Tatrach	 nie	 dokarmia	 się	 zwierząt,	 wobec	 czego	 tatrzańskie	 niedźwiedzie	

korzystają	 w	 głównej	 mierze	 z	 naturalnego	 pokarmu.	 Stwierdziliśmy,	 że	 ich	 dieta	 jest	
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znacznie	 wyższej	 jakości,	 z	 wyższym	 udziałem	 węgla	 w	 okresie	 hiperfagii.	 Także	 stężenia	

metabolitów	 kortyzolu	 odpowiadały	 sezonowym	 zmianom	 zapotrzebowania	 i	 poboru	

kalorii	w	okresach	hipo-	 i	hiperfagii.	W	Bieszczadach	nie	zaobserwowaliśmy	takich	zmian	

zarówno	 w	 przypadku	 udziału	 węgla,	 jak	 i	 poziomu	 metabolitów	 kortyzolu.	 Wraz																								

z	 współautorami	 wykazałam,	 że	 praktyka	 sztucznego	 dokarmiania	 zakłóca	 fenologię	

składników	 pokarmowych	 i	 ich	 sezonowość	 w	 porównaniu	 z	 populacjami	 na	 naturalnej	

diecie.	Sztuczne	dokarmianie	nie	tylko	obniża	ogólną	jakość	diety,	ale	wpływa	także	na	cykl	

hormonalny	związany	z	sezonowymi	wymaganiami	pokarmowymi.	

Powyższe	 badania	 przeprowadziłam	 we	 współpracy	 z	 Zakładem	 Biologii	 i	 Centrum	

Badania	 Bioróżnorodności	 i	 Globalnych	 Zmian	 Autonomicznego	 Uniwersytetu	 w	Madrycie	

(Hiszpania)	oraz	Tatrzańskim	Parkiem	Narodowym.	

	

P6.	 Gangoso,	 L.,	 Cortés-Avizanda,	 A.,	 Sergiel,	 A.,	 Pudifoot,	 B.,	 Miranda,	 F.,	 Muñoz,	 J.,	

Moleón,	M.,	 Arrondo,	 E.,	 Delgado-González,	 A.,	 Sánchez-Zapata,	 J.A.,	 Donázar,	 J.A.	

2021.	 Avian	 scavengers	 living	 in	 anthropized	 landscapes	 have	 shorter	 telomeres	

and	higher	levels	of	glucocorticoid	hormones.	Science	of	the	Total	Environment	782:	

146920.	

W	badaniach	 dzikich	 ptaków	występujących	 na	 obszarach	wysoce	 przekształconych	

przez	 człowieka,	 wykazano	 istotne	 związki	 między	 poziomem	 antropizacji	 i	 stężeniem	

hormonów	stresu,	niską	przeżywalnością	 i	niskim	sukcesem	lęgowym.	Jednak	 istnieją	także	

przykłady	braku	związków	 lub	zróżnicowania	 ich	kierunku	(Rebolo-Ifrán	 i	 in.,	2015).	Wpływ	

antropizacji	na	poziom	hormonów	stresu	jest	więc	niejednoznaczny	i	złożony,	a	także	zależny	

od	 zróżnicowania	 na	 poziomie	 gatunkowym,	 populacyjnym	 i	 indywidualnym,	 także																		

w	 zakresie	 wykorzystywania	 lub	 unikania	 zantropizowanych	 obszarów	 i	 odpowiedzi	 na	

przewlekły	 stres	 (Iglesias-Carrasco	 i	 in.,	 2020).	 Przykładem	 zróżnicowania	

wewnątrzgatunkowego	jest	specyficzna	dla	płci	reakcja	na	zaburzenia	antropogeniczne,	przy	

czym	 w	 niektórych	 badaniach	 odnotowano	 silniejsze	 reakcje	 samców	 niż	 samic	 (Hayward									

i	in.,	2011),	podczas	gdy	w	innych	obserwuje	się	sytuację	odwrotną	(Strasser	i	Heath,	2013).		

	 Przewlekły	 stres	 wpływa	 także	 na	 stres	 oksydacyjny,	 zwiększając	 tym	 samym	

uszkodzenia	 komórek	 i	 DNA,	 a	 w	 szczególności	 końcowych	 odcinków	 chromosomów	

(telomery;	Epel	i	in.,	2004).	Chatelain	i	współpracownicy	(2020)	stwierdzili,	że	ekspozycja	na	

stresory,	 niezależnie	 od	 ich	 pochodzenia,	 jest	 jednoznacznie	 związana	 z	 krótszymi	
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telomerami	 lub	 szybszym	tempem	 ich	 skracania.	Długość	 telomerów	 i	 tempo	 ich	 skracania						

u	 ptaków	 są	wiązane	 z	 czynnikami	 stresogennymi	doświadczanymi	 zarówno	we	wczesnym	

okresie	 życia	 (Young	 i	 in.,	 2017),	 jak	 i	 w	 późniejszych	 jego	 etapach	 (Mizutani	 i	 in.,	 2013).	

Chociaż	badania	populacji	ptaków	łączące	antropizację	z	długością	i	dynamiką	zmian	długości	

telomerów	 są	 nadal	 rzadkie,	 wykazano,	 że	 dorastanie	 w	 siedliskach	 zurbanizowanych																

i	zakłócenia	wywołane	przez	człowieka	przyspieszają	ich	skracanie	(Blévin	i	in.,	2016;	Stauffer	

i	 in.,	 2017),	 a	 ptaki	 żyjące	 w	 miastach	 mają	 krótsze	 telomery	 niż	 ptaki	 żyjące	 w	 lasach	

(Ibáñez-Álamo	i	in.,	2018).	

	 W	prezentowanych	badaniach	skupiliśmy	się	na	sępie	płowym,	dużym	padlinożercy,	

który	gniazduje	 i	 rozmnaża	się	w	koloniach.	Sępy	płowe	podczas	żerowania	pokonują	setki	

kilometrów,	 jednak	 większość	 tej	 aktywności	 u	 osobników	 lęgowych	 koncentruje	 się																

w	 promieniu	 50	 km	 od	 miejsca	 gniazdowania.	 Historycznie	 gatunek	 ten	 zajmował	 suche																

i	otwarte	regiony	północnej	Afryki,	południowej	Europy,	Bliskiego	Wschodu	i	środkowej	Azji.	

Obecnie	95%	europejskiej	populacji	z	około	34	000	parami	lęgowymi	zamieszkuje	Półwysep	

Iberyjski	 (Arrondo	 i	 in.,	 2020).	 Badania	 przeprowadziliśmy	 na	 65	 osobnikach,	 które	 były	

wyposażane	w	nadajniki	GPS	(z	ang.	Global	Positioning	System).	Trzydzieści	z	nich	pochodziło	

z	 obszaru	 lęgowego	 na	 południu	 Hiszpanii,	 charakteryzującego	 się	 niższym	 stopniem	

antropizacji,	 natomiast	 35	 osobników	 pochodziło	 ze	 znacznie	 bardziej	 zantropizowanej	

północy	 kraju.	Od	 odławianych	 osobników	pobierano	 pełną	 krew	 i	 pióro	 pokrywowe	 znad	

stawu	barkowego.	W	piórach,	za	pomocą	testu	immunoenzymatycznego	mierzyliśmy	poziom	

kortykosteronu,	dominującego	glukokortykoidu	u	ptaków,	natomiast	DNA	ekstrahowaliśmy					

z	erytrocytów.	Stężenia	kortykosteronu	w	piórach,	a	 także	długość	 telomerów	różniły	 się	

między	 badanymi	 populacjami	 o	 różnym	 stopniu	 antopopresji.	 Wartości	 koncentracji	

kortykosteronu	okazały	się	wyższe	a	telomery	krótsze	w	populacji	północnej.	Dodatkowo,	

samce	miały	niższe	stężenia	kortykosteronu	niż	samice,	szczególnie	w	populacji	południowej.	

Markery	te	badaliśmy	także	w	interakcji	z	zagęszczeniem.		

Wykazaliśmy,	 że	 życie	 w	 zantropizowanych	 krajobrazach	 pociąga	 za	 sobą	

indywidualne	 fizjologiczne	 koszty	 w	 dorosłej	 frakcji	 populacji	 czołowego	 i	 długowiecznego	

padlinożercy.	 Eksploatacja	 zantropizowanych	 i	 prawdopodobnie	 bardziej	 stresujących	

siedlisk,	wiązała	się	z	gorszą	ogólną	kondycją	i	jakością	osobników,	o	czym	świadczyły	krótsze	

telomery.	 W	 innych	 badaniach	 tej	 samej	 populacji	 wykryto	 bezpośredni	 związek	 między	

antropizacją	 a	 niższym	 prawdopodobieństwem	 przeżycia	 (Arrondo	 i	 in.,	 2020).	W	 naszych	
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badaniach	 posunęliśmy	 się	 o	 krok	 dalej	 i	 zidentyfikowaliśmy	 potencjalny	 fizjologiczny	

związek	 przyczynowy.	 Poprzez	 połączenie	 dwóch	 markerów	 fizjologicznych																																

i	 indywidualnego	 obszaru	 narażenia	 na	 stres	 opartego	 na	 lokalizacjach	 GPS,	 po	 raz	

pierwszy	 pokazujemy,	 że	 interakcja	 przekształceń	 krajobrazu	 spowodowanych	 przez	

człowieka	 i	 czynników	międzyosobniczych,	 prowadzi	 do	 kumulacji	 negatywnych	 skutków	

dla	osobnika	(wyższy	stres,	krótsze	telomery,	gorsza	kondycja	i	niższa	przeżywalność).	Jest	

to	 szczególnie	 istotne	 w	 warunkach	 obecnego	 i	 przyszłego	 poziomu	 antropizacji	 siedlisk,	

która	 jest	 jednym	 z	 najważniejszych	wyzwań	 środowiskowych	 z	 jakimi	muszą	 się	 zmierzyć	

organizmy.		

Powyższe	 badania	 przeprowadziłam	 we	 współpracy	 z	 Zakładem	 Ekologii	 Obszarów	

Podmokłych,	 Zakładem	 Biologii	 Konserwatorskiej	 i	 Laboratorium	 Ekofizjologicznym	 Stacji	

Biologicznej	 Doñana	 (Hiszpania),	 Zakładem	 Bioróżnorodności,	 Ekologii	 i	 Ewolucji	

Uniwersytetu	 Madryckiego	 (Hiszpania),	 Zakładem	 Demografii	 i	 Ekologii	 Zwierząt	 Centrum	

Badawczego	Hiszpańskiej	Narodowej	Rady	Badawczej	(CSIC)	i	Uniwersytetu	Balearów	(UIB),	

Zakładem	Zoologii	Uniwersytetu	w	Granadzie	 i	Zakładem	Biologii	Stosowanej	Uniwersytetu	

im.	Miguela	Hernándeza	w	Alicante	(Hiszpania).		

	

P3.	 Lazarus	 M.,	 Orct	 T.,	 Sergiel	 A.,	 Filipović	 Marijić	 V.,	 Rašić	 D.,	 Reljić	 S.,	 Vranković	 L.,	

Aladrović	J.,	Zwijacz-Kozica	T.,	Zięba	F.,	Jurasović	J.,	Erk	M.,	Maślak	R.,	Selva	N.,	Huber	

Đ.	2020.	Metal(loid)	exposure	assessment	and	biomarker	responses	in	captive	and	

free-ranging	 European	 brown	 bears	 (Ursus	 arctos).	 Environmental	 Research	 183:	

109166.	

Zanieczyszczenia	związkami	metali	ciężkich,	są	coraz	częściej	wykrywanym	i	badanym	

w	 łańcuchach	 troficznych	 skutkiem	 antropopresji.	 Duże	 drapieżniki	 są	 szczególnie	 na	 nie	

narażone	 zarówno	 ze	 względu	 na	 trwałość	 tych	 związków	 w	 obiegu,	 jak	 i	 możliwość	

kumulacji	 wzdłuż	 łańcucha	 pokarmowego	 (Rodríguez-Estival	 i	Mateo,	 2019).	 Arsen,	 kadm,	

ołów	 i	 rtęć	negatywnie	wpływają	na	zdrowie	dużych	ssaków	 lądowych	 (Reglero	 i	 in.,	2009;	

Berzas	Nevado	i	in.,	2012;	Tchounwou	i	in.,	2012,	Rodríguez-Estival	i	in.,	2013).	Wykazano,	że	

upośledzają	one	homeostazę	niezbędnych	metali,	prowadząc	do	ich	niedoboru	lub	nadmiaru	

(Durkalec	 i	 in.,	 2018;	 Kalisińska,	 2019).	 Indukują	 także	 stres	 oksydacyjny,	 toksyczny	 dla	

komórek	 i	molekuł	 takich	 jak	DNA,	białka,	 czy	 lipidowe	składniki	błony	komórkowej	 (Stohs							

i	Bagchi,	1995;	Ercal	i	in.,	2001).		
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W	ostatnich	dekadach	 żywotność	 i	 stan	 zdrowia	populacji	 niedźwiedzia	brunatnego	

jest	przedmiotem	dużego	zainteresowania	i	celem	działań	ochronnych	(Chapron	i	in.,	2014).	

Jednak	 skąpe	 informacje	 dotyczące	 narażenia	 na	 zanieczyszczenia	 środowiska																										

w	europejskich	populacjach	niedźwiedzia	brunatnego,	opierają	 się	wyłącznie	na	badaniach	

poziomów	 szkodliwych	 związków	 organicznych	 (Herceg	 Romanić	 i	 in.,	 2015)																																

i	nieorganicznych	w	tkankach	pobranych	od	martwych	zwierząt	(Lazarus	i	in.,	2018a;	2018b).	

Sierść	pobierana	nieinwazyjne	czy	próby	krwi	 i	 sierści	pobrane	od	odławianych	osobników,	

nie	 były	 dotychczas	 badane,	 a	 są	 one	 niezwykle	 cenną	 pulą	 prób	 do	 badań	

biomonitoringowych.	 Metale	 i	 półmetale	 (metaloidy)	 we	 krwi	 są	 markerem	 niedawnej	

ekspozycji	 na	 dany	 pierwiastek	 i	 jego	 związki,	 odzwierciedlającym	 bilans	 netto	 pobrania	

(głównie	 z	 żywnością),	osadzania	w	 tkankach	 i	narządach	oraz	wydalania.	Ponadto,	metale	

we	 krwi	 są	 biodostępne	 i	 dlatego	 istotne	 dla	 oceny	 ryzyka	 toksykologicznego.	W	 związku										

z	 brakiem	 danych	 o	 poziomach	 ich	 toksyczności	 specyficznych	 dla	 gatunku,	 badacze	

porównują	je	z	tymi	uzyskanymi	dla	ludzi	 lub	zwierząt	domowych.	Biorąc	pod	uwagę	znane	

różnice	międzygatunkowe	w	 zakresie	wrażliwości	 na	 toksyczność	metali	 (Dietz	 i	 in.,	 2013),	

takie	 podejście	 może	 nie	 być	 właściwe.	 W	 literaturze	 brak	 było	 danych	 dla	 europejskich	

populacji	 niedźwiedzia	 brunatnego,	 a	 zanieczyszczenia	 w	 sierści	 były	 badane	 tylko																				

u	 niedźwiedzi	 polarnych	 (Ursus	 maritimus;	 Dietz	 i	 in.,	 2013;	 Bechshoft	 i	 in.,	 2016)																							

i	 północnoamerykańskich	 niedźwiedzi	 brunatnych	 (Felicetti	 i	 in.,	 2004;	 Noël	 i	 in.	 2014).	

Tymczasem	 scharakteryzowanie	 relacji	 zawartości	 metali	 w	 sierści	 w	 stosunku	 do	 ich	

poziomu	 we	 krwi,	 jest	 bardzo	 ważne	 w	 ocenie	 ryzyka	 toksykologicznego	 na	 poziomie	

osobnika	i	populacji.		

Wraz	z	zespołem	współautorów,	podjęłam	się	zbadania	poziomu	metali	 (pięciu	tzw.	

metali	 ciężkich	 i	 dziewięciu	 metali	 niezbędnych	 dla	 organizmu),	 wykorzystując	 archiwum	

prób	 sierści	 i	 krwi	 niedźwiedzi	 brunatnych	 z	 populacji	 dynarskiej	 i	 karpackiej.	 Do	 puli	

badanych	prób	włączyliśmy	także	próby	pobrane	od	osobników	utrzymywanych	w	ogrodach	

zoologicznych	 i	 azylach.	 Zbadaliśmy	poziom	metali,	 takich	 jak	 arsen,	 kadm,	 rtęć,	 tal,	 ołów,	

magnez,	wapń,	mangan,	żelazo,	kobalt,	miedź,	cynk,	selen	oraz	molibden,	a	także	ich	związek	

z	markerami	stresu	oksydacyjnego	(dysmutaza	ponadtlenkowa,	z	ang.	superoxide	dismutase	

–	 SOD;	 peroksydaza	 glutationowa,	 z	 ang.	 glutathione	 peroxidase	 –	 GPx;	 wolny	 aldehyd	

malonowy,	 z	ang.	malondialdehyde	 -	MDA)	w	sierści	oraz	krwi	51	niedźwiedzi	brunatnych.	

Ołów	wystąpił	w	najwyższym	stężeniu	zarówno	we	krwi,	jak	i	w	sierści	niedźwiedzi,	a	jego	
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poziom	 we	 krwi	 czterech	 osobników	 przekroczyła	 100	 μg/L	 –	 próg	 toksyczności	 dla	

człowieka.	 Ogólnie	 wyższe	 stężenie	 metali	 i	 dysmutazy	 ponadtlenkowej	 wykazaliśmy											

u	samic,	a	w	próbach	pochodzących	od	niedźwiedzi	w	niewoli	stwierdziliśmy	wyższy	poziom	

wapnia	i	magnezu	we	krwi,	natomiast	niższy	poziom	SOD,	a	także	manganu,	cynku	i	kadmu.	

Poziom	 kobaltu,	 kadmu,	 talu	 i	 ołowiu	w	 sierści	 niedźwiedzi	 w	 niewoli	 także	 był	 niższy	 niż										

u	osobników	z	dzikich	populacji.		

Wyniki	 powyższych	 badań	 się	 pierwszymi	 dotyczącymi	 ilościowego	 oznaczenia	

metali	we	krwi	i	sierści	niedźwiedzia	brunatnego	w	Europie.	Prowadziłam	je	we	współpracy	

z	 Instytutem	 Badań	 Medycznych	 i	 Bezpieczeństwa	 Pracy	 w	 Zagrzebiu,	 Zakładem	 Biologii	

Weterynaryjnej	Wydziału	Medycyny	Weterynaryjnej	Uniwersytetu	w	Zagrzebiu,	 Instytutem	

Ruđera	 Boškovića	 w	 Zagrzebiu	 (Chorwacja),	 Tatrzańskim	 Parkiem	 Narodowym	 oraz	

Instytutem	Biologii	Środowiskowej	Uniwersytetu	Wrocławskiego.	

	

Stan	wiedzy	i	przyszłe	kierunki	badań	stresu	w	dzikich	populacjach	niedźwiedziowatych	

Reakcje	 na	 stres,	 w	 których	 pośredniczy	 współczulny	 układ	 nerwowy	 i	 oś	

podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowa,	 pomagają	 kręgowcom	 utrzymać	 fizjologiczną	

homeostazę.	Reakcje	typu	walki	lub	ucieczki	(z	ang.	fight	or	flight	response)	są	aktywowane	

przez	układ	nerwowy,	który	stymuluje	uwalnianie	noradrenaliny	 i	adrenaliny	w	odpowiedzi	

na	 bezpośrednie	 czynniki	 stresowe,	 podczas	 gdy	 oś	 podwzgórzowo-przysadkowo-

nadnerczowa	 aktywuje	 uwalnianie	 hormonów	 glukokortykoidowych	 (np.	 kortyzolu																			

i	kortykosteronu),	aby	pomóc	złagodzić	obciążenie	allostatyczne.	Noradrenalina	i	adrenalina	

są	 uwalniane	w	 ciągu	 kilku	 sekund,	 natomiast	 kortyzol	 jest	 uwalniany	 z	 opóźnieniem	kilku	

minut	 (Skosnik	 i	 in.,	 2000).	 Przeprowadzono	 wiele	 badań	 dotyczących	 reakcji	 na	 stres														

u	zwierząt	w	niewoli,	ale	nie	odzwierciedlają	one	w	pełni	typowych	zakresów	lub	rodzajów	

stresorów,	 z	 którymi	 stykają	 się	 dzikie	 zwierzęta	 żyjące	 na	wolności.	 Dotyczy	 to	 zwłaszcza	

reakcji	na	zmiany	środowiskowe	i	ewentualnych	możliwości	adaptacji	do	tych	zmian,	co	jest	

szczególnie	 ważne	 z	 punktu	 widzenia	 ochrony	 przyrody.	 Niedźwiedziom,	 jako	 kluczowej	

grupie	 dużych	 drapieżników	 o	 długiej	 historii	 współistnienia	 z	 ludźmi	 w	 wysoce	

zantropizowanych	krajobrazach,	poświęca	się	obecnie	coraz	więcej	uwagi.	Coraz	 liczniejsze	

są	 badania	 próbujące	 odpowiedzieć	 na	 pytanie,	 jak	 presja	 ze	 strony	 człowieka	wpływa	 na	

zachowanie	i	fizjologię	niedźwiedzi	poprzez	liczne	krótko-	i	długotrwałe	stresory.		
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W	 poniższej	 publikacji,	 we	współpracy	 z	 badaczami	 z	Wydziału	 Nauk	 Biologicznych	

Uniwersytetu	 Monash	 w	 Wiktorii	 (Australia)	 i	 Wydziału	 Medycyny	 Weterynaryjnej	

Uniwersytetu	w	Zagrzebiu	(Chorwacja),	podjęłam	próbę	syntezy	wyników	dotychczasowych	

badań	ekologii	i	fizjologii	dzikich	populacji	niedźwiedziowatych	w	odpowiedzi	na	wynikające	

z	 antropopresji	 krótko-	 i	 długoterminowe	 czynniki	 stresowe.	 Podejmując	 ten	 temat,	

chcieliśmy	 nie	 tylko	 uporządkować	 najbardziej	 efektywne	 markery	 stresu,	 ale	 też	

zidentyfikować	obszary	mogące	inspirować	dalsze	badania.	Oceniliśmy	również	skuteczność				

i	 ograniczenia	 obecnie	 stosowanych	 metod.	 Naszym	 zaleceniem	 wynikającym	 z	 tego	

przeglądu	 jest	 m.in.	 ujednolicenie	 metod	 i	 informacji	 zawieranych	 w	 publikacjach,	 co	

poprawiłoby	interpretację	wyników,	a	także	ułatwiło	metaanalizy	i	porównania	pomiędzy	

populacjami.	 Naszą	 ważną	 sugestią	 jest	 też	 podejmowanie	 prób	 jednoczesnego	

zastosowania	wielu	markerów	stresu.	

	

P7.	Babic	N.	L.,	Johnstone	C.	P.,	Reljić	S.,	Sergiel	A.,	Huber	D.,	Reina	R.	D.	2022.	Evaluation	of	

physiological	stress	in	free-ranging	bears:	current	knowledge	and	future	directions.	

Biological	Reviews:	12902.	

Chociaż	 stres	 można	 zdefiniować	 jako	 wszystko,	 co	 podnosi	 aktywność	 osi	

podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej	 poza	 podstawowe	 zakresy,	 nie	 każdy	 stres	 jest	

taki	 sam	 i	 jednoznacznie	 negatywny.	 Tak	 zwany	 eustres	 poprawia	 tempo	 reakcji	 i	 sprzyja	

uczeniu	się	 (Ditmer	 i	 in.,	2015),	podczas	gdy	dystres	 to	stan,	w	którym	stres	 jest	zbyt	duży							

i	 przedłuża	 się,	 co	 ma	 wiele	 negatywnych	 konsekwencji	 dla	 organizmu	 (Johnstone	 i	 in.,	

2012).	 Stosowanie	 spójnej	 terminologii	 jest	 bardzo	 ważne,	 jednak	 w	 toku	 powyższego	

przeglądu	 literatury	 zauważyliśmy,	 że	 jest	 ona	 zwykle	 koherentna	w	obrębie	publikacji	 czy	

wyników	badań	danej	grupy	badawczej,	 ale	 już	niejednolita	w	większym	zbiorze	 literatury.	

Żeby	 się	 do	 tego	 odnieść,	 za	 podstawowe	 definicje	 uznaliśmy	 te	 określone	 w	 jednej																		

z	wcześniejszych	publikacji	dwóch	naszych	współautorów	 Johnstone'a	 i	współpracowników	

(2012),	 ze	względu	na	 ich	 trafność	 co	 do	 rodzajów	 i	 czasu	 trwania	 stresu	doświadczanego	

przez	kręgowce	w	ogóle.	A	zatem	stres	ostry	został	zdefiniowany	jako	krótkotrwały,	w	reakcji	

na	działanie	pojedynczego	stresora	w	krótkim	czasie,	zazwyczaj	krótszym	niż	jedna	godzina.	

Natomiast	 stres	 długotrwały	 odnosi	 się	 do	 powtarzającego	 się	 lub	 utrzymującego	 się	

działania	stresora,	występującego	przez	godziny,	dni	lub	tygodnie.	Taki	stres	może	prowadzić	

do	stanu	chorobowego	(tj.	stresu	przewlekłego),	który	ostatecznie	może	doprowadzić	nawet	
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do	 śmierci	 osobnika	 (Johnstone	 i	 in.,	 2012).	 Poprzez	 wywoływane	 negatywne	 zmiany														

w	zachowaniu	i	fizjologii,	takie	jak	zahamowanie	wzrostu	(Trites	i	Donnelly,	2003)	i	rozrodu	

(Charbonnel	 i	 in.,	 2008),	 upośledzenie	 funkcji	 poznawczych	 (McEwen	 i	 Sapolsky,	 1995)	 czy	

immunologicznych	 (Charbonnel	 i	 in.,	 2008),	 zwiększone	 tempo	 starzenia	 molekularnego	

(Epel	 i	 in.,	 2004;	 m.in.	 do	 starzenia	 molekularnego	 odnoszę	 się	 także	 w	 publikacji	 nr	 6)														

i	przedwczesną	śmiertelność	(Pride,	2005),	stres	może	stać	się	zagrożeniem	dla	przetrwania	

populacji.		

W	naszym	przeglądzie	uwzględniliśmy	wszystkie	dotychczas	opublikowane	oryginalne	

badania	 stresu	 u	 niedźwiedziowatych	 zarówno	 w	 kontekście	 stresu	 krótko-,	 jak																									

i	 długotrwałego,	 poświęcając	 szczególną	uwagę	 tym,	 które	 wykorzystywały	 parametry	

morfologiczne	 i	biochemiczne	krwi,	 implanty	monitorujące	pracę	serca	 i	 temperaturę,	oraz	

obroże	 z	 nadajnikami	 GPS,	 stężenia	 glukokortykoidów	 w	 surowicy	 czy	 osoczu,	 poziom	

metabolitów	 kortyzolu	 w	 kale,	 stężenia	 kortyzolu	 w	 sierści	 oraz	 pomiary	 morfologiczne	

(głównie	czaszki).	Najczęściej	pojawiającym	się	w	 tych	badaniach	 zagadnieniem	 jest	wpływ	

działalności	 człowieka	 na	 fizjologię	 stresu	 u	 niedźwiedzi.	 Niedźwiedzie	 wykazywały	

podwyższone	 tętno	 (monitorowane	 za	 pomocą	implantów)	 np.	 podczas	 przebywania												

w	 pobliżu	 siedzib	 ludzkich	 (Støen	 et	 al.,	 2015).	 Podczas	 gdy	 sezon	 miał	 znaczenie	 dla	

częstości	 uderzeń	 serca,	 najczęściej	 wzrost	 tempa	 był	 jednak	 związany	 ze	 zwiększoną	

obecnością	ludzi	w	lasach	na	początku	sezonów	łowieckich	czy	zbierania	borówek	(Laske	i	in.,	

2011;	Støen	i	 in.,	2015).	Dane	z	obróż	wyposażonych	w	nadajniki	GPS	wykazały	również,	że	

niedźwiedzie	brunatne	w	Skandynawii	znacznie	modyfikują	swoją	aktywność	dzienną	i	nocną	

na	początku	sezonów	łowieckich.	Takie	przesunięcia	w	aktywności	mogą	powodować	utratę	

krytycznych	okresów	odpoczynku	i	możliwości	żerowania,	szczególnie	w	wrażliwych	okresach	

roku,	takich	jak	na	przykład	okres	hiperfagii	przed	hibernacją	(Ordiz	i	in.,	2012).		

Stresory	związane	z	działalnością	człowieka	miały	zróżnicowany	wpływ	na	metabolity	

kortyzolu	w	próbach	kału	niedźwiedzi.	Pandy	wielkie	(Ailuropoda	melanoleuca)	wykazywały	

tendencję	do	unikania	osiedli	ludzkich	i	dróg,	a	także	wyższy	poziom	metabolitów	kortyzolu					

w	 korelacji	 z	 wyższą	 intensywnością	 zakłóceń	 ze	 strony	 człowieka	 w	 obrębie	 rezerwatów	

przyrody	 (Deng	 i	 in.,	 2014).	 W	 badaniach	 przeprowadzonych	 do	 publikacji	 nr	 4,	

stwierdziliśmy	wyższe	poziomy	metabolitów	kortyzolu	w	kale	u	niedźwiedzi	występujących					

w	 Tatrach	w	porównaniu	 do	 osobników	 z	 Bieszczadów,	 co	 częściowo	można	 też	 przypisać	

ogólnie	 dużo	wyższej	 intensywności	 ruchu	 turystycznego	w	polskich	 Tatrach,	 podobnie	 jak	
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wykazano	w	przypadku	kozic	(Rupicapra	rupicapra)	na	tym	samym	obszarze	badań	(Zwijacz-

Kozica	 i	 in.,	 2013).	 Badacze	 odnotowują	 także	 brak	 zmienności	 poziomu	 metabolitów	

kortyzolu	w	kale	w	obliczu	działalności	człowieka	(von	der	Ohe	i	in.,	2004).	Biorąc	pod	uwagę	

czasami	niespójne	czy	sprzeczne	z	intuicją	wyniki	w	literaturze,	istnieje	potrzeba	przyjrzenia	

się	 możliwym	 interakcjom	 czynników	 antropogenicznych,	 środowiskowych	 i	 osobniczych							

w	ich	wpływie	na	fizjologię	stresu	niedźwiedzi.	Takie	podejście	jest	jednak	wymagające	co	do	

rozmiarów	próby	i	skali	badania.	

	

Podsumowanie	

W	 przeprowadzonych	 wraz	 ze	 współpracownikami	 badaniach	 metodycznych	

wykazałam,	 że	procedury	przygotowawcze	stosowane	w	analizach	oznaczania	hormonów	

stresu	 i	 izotopów	 stabilnych	 w	 tkankach	 skeratynizowanych	 są	 kompatybilne	 (P1).															

W	 związku	 z	 tym	 mogą	 być	 one	 przeprowadzane	 jednokrotnie,	 a	 przygotowane	 próby	

rozdzielane	 już	 w	 formie	 gotowej	 do	 ekstrakcji	 hormonów	 metodami	

immunoenzymatycznymi	 lub	 analizy	 stosunków	 izotopów	 stabilnych	 w	 analizatorze	

pierwiastków	 sprzężonym	 interfejsem	 ze	 spektrofotometrem	 masowym	 o	 ciągłym	

przepływie.	 Otwiera	 to	 również	 możliwości	 analiz	 zarchiwizowanych	 prób,	 które	 zostały	

wcześniej	 przygotowane	 w	 jeden	 z	 testowanych	 sposobów	 i	 do	 tej	 pory	 nie	 mogły	 być	

wykorzystane	 do	 celów	 badań	 rozwiązujących	 kolejne	 pytania	 dotyczące	 ekologii	 czy	

fizjologii.	Niższy	ślad	węglowy	i	niższe	koszty	takich	badań	są	również	znaczącą	ich	korzyścią.		

W	 badaniu	 weryfikującym	wpływ	 obecności	 cebulek	 w	 próbach	 sierści	 na	 wynik	

pomiaru	 koncentracji	 kortyzolu	 istotnie	 podwyższającej	 jego	 wartość	 (P2),	 zwróciłam	

uwagę	na	różnice	w	pobieraniu	 i	 typie	analizowanych	prób,	a	 także	na	niejednolity	sposób	

ich	 opisywania	 w	 publikacjach	 lub	 pomijanie	 tych	 istotnych	 informacji.	 Ma	 to	 ogromne	

znaczenie	dla	możliwości	porównań	ich	wyników,	także	pomiędzy	populacjami.	Zwłaszcza	że	

od	 czasu	 pierwszej	 publikacji	 wyników	 zastosowania	 metody	 immunoenzymatycznej	 do	

oznaczania	poziomu	kortyzolu	w	sierści	w	naturalnych	populacjach	niedźwiedzia	brunatnego	

w	2010	r.,	jest	ona	coraz	szerzej	stosowana	i	liczba	publikowanych	badań	rośnie.	To	właśnie	

zakres	 wykorzystania	 metod	 immunoenzymatycznych	 motywował	 mnie	 w	 badaniach	

prowadzących	do	opracowania	formuły	standaryzacji	uzyskiwanych	wyników	(P5).	Zmiana	

składnika	testu,	z	którą	musieliśmy	się	zmierzyć	w	naszych	badaniach	stresu	w	populacjach	

niedźwiedzia	brunatnego	z	wykorzystaniem	prób	pobieranych	przez	wiele	lat,	dotyka	i	będzie	
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dotykać	 wielu	 badaczy	 w	 wymiarze	 odpowiadającym	 skali	 stosowania	 tych	 metod																					

i	z	prawdopodobieństwem	rosnącym	wraz	z	przybywaniem	kolejnych	lat	prowadzenia	badań	

czy	biomonitoringu.		

W	 badaniach	 stresu	 w	 odpowiedzi	 na	 presję	 ze	 strony	 człowieka,	 rozpoczęłam	 od	

zbadania	 fizjologicznej	 reakcji	 na	 ingerencję	 człowieka	w	 zasoby	 pokarmowe	 niedźwiedzia	

brunatnego	(P4)	w	postaci	sztucznego	dokarmiania,	które	nawet	jeśli	nie	jest	celowane,	ma	

negatywny	wpływ	na	wiele	aspektów	 funkcjonowania	populacji,	 a	 jest	bardzo	powszechne				

w	 Europie	 i	 na	 świecie.	 Jak	wykazałam,	 korzystanie	 z	miejsc	 dokarmiania	 pogarsza	 ogólną	

jakość	 diety	 niedźwiedzi,	 zakłócając	 również	 rytm	 sezonowej	 dostępności	 pokarmów.	

Zaburzony	 zostaje	 również	 sezonowy	 cykl	 hormonalny	 związany	 z	 wymaganiami	

pokarmowymi	w	poszczególnych	okresach.	Zastosowana	po	raz	pierwszy	w	takim	badaniu	

kombinacja	 wskaźników,	 okazała	 się	 skuteczna	 w	 wychwyceniu	 zmian	 jakości	 diety																

i	 rozpoznaniu	 jej	 związków	 z	 poziomem	 hormonów	 odpowiedzialnych	 za	 regulację	

zapotrzebowania	 pokarmowego	 u	 sezonowych	 ssaków.	 W	 kolejnych	 badaniach	 wpływu	

antropizacji	 siedlisk	 zajmowanych	 przez	 padlinożerców,	 w	 kombinacji	 z	 czynnikami	

wewnątrzpopulacyjnymi	 i	 osobniczymi	 (P6),	 udało	 się	 m.in.	 zidentyfikować	 potencjalny	

związek	przyczynowy	antropizacji	 z	niższą	przeżywalnością	osobników.	 Fizjologiczny	koszt	

eksploatacji	 silniej	 przekształconych	 przez	 człowieka	 i	 bardziej	 stresujących	 siedlisk	 dla	

osobnika	 jest	 wysoki	 i	 te,	 które	 kolonizowały	 obszar	 silniej	 zantropizowany,	miały	 krótsze	

telomery,	 a	 także	 wyższy	 poziom	 hormonów	 stresu.	 Negatywny	 wpływ	 człowieka	 na	

środowisko	 przejawia	 się	 także	 w	 jego	 zanieczyszczeniu.	 W	 pierwszym	 opublikowanym	

badaniu	 narażenia	 na	 zanieczyszczenia	 środowiska	 dwóch	 europejskich	 populacji	

niedźwiedzi	 brunatnych	 (P3),	 ołów	 okazał	 się	 metalem	 występującym	 w	 największym	

stężeniu	we	krwi	i	w	sierści	niedźwiedzi.		

Jednym	 z	 ważniejszych	 elementów	 dokonanego	 przeze	 mnie	 i	 współpracowników	

podsumowania	 stanu	 wiedzy	 w	 badaniach	 stresu	 u	 dzikich	 niedźwiedziowatych	 (P7),	 jest	

m.in.	 uporządkowanie	 terminologii	 odnoszącej	 się	 do	 stresu	 krótko-	 i	 długotrwałego,	

przypisanie	temu	podziałowi	odpowiednich	markerów,	przegląd	badań	niedźwiedziowatych	

w	 aspekcie	 stresu	 związanego	 z	 działalnością	 człowieka,	 oraz	 identyfikacja	 potencjalnych	

zagadnień	wymagających	dalszych	badań.		

Podsumowując,	zaprezentowane	w	powyższym	cyklu	publikacje	przyczyniają	się	m.in.	

do	 (1)	 zwiększenia	 efektywności	 prac	 laboratoryjnych	 w	 przygotowywaniu	 tkanek	
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skeratynizowanych	 do	 badań	 ekofizjologicznych	 prowadzonych	 z	 wykorzystaniem	 testów	

immunoenzymatycznych	oraz	standaryzacji	pobierania	prób	do	tych	analiz,	(2)	standaryzacji	

wyników	długofalowych	tych	badań,	narażonych	na	zmiany	technologii	i	składników	testów,	

oraz	(3)	lepszego	zrozumienia	fizjologicznych	reakcji	zwierząt	na	indukowane	przez	człowieka	

zmiany	środowiska	na	poziomie	osobniczym	i	populacji.		

	

Plany	badawcze	

Od	 czasu	 studiów	 licencjackich,	 stres	 jest	 dominującym	 zagadnieniem	 w	 moich	

badaniach.	 Ten	 nurt	 rozpoczął	 się	 od	 przeglądu	 literatury	 dotyczącej	 behawioralnych	

przejawów	 stresu	 -	 zachowań	 stereotypowych	 -	 do	 pracy	 licencjackiej,	 a	 następnie	

obserwacji	 przeprowadzonych	 na	 dużych	 ssakach	we	wrocławskim	ogrodzie	 zoologicznym.	

Badanie	 stresu	 u	 zwierząt	 w	 niewoli	 pogłębiłam	 łącząc	 obserwację	 jego	 behawioralnych	

przejawów	z	badaniem	poziomu	metabolitów	hormonów	stresu	w	kale.	W	kolejnych	latach	

po	doktoracie,	moje	badania	skupiły	się	wokół	fizjologii	stresu	w	dzikich	populacjach.		

Przeprowadzone	wraz	ze	współpracownikami	badania	metodyczne,	zaprezentowane	

w	 cyklu	 publikacji,	 pozwoliły	 na	 optymalizację	 prac	 laboratoryjnych,	 uwalniając	 zasoby													

i	 umożliwiając	 mi	 kontynuowanie	 jednoczesnego	 dokonywania	 oznaczeń	 poziomu	

hormonów	 i	 stosunków	 izotopów	 stabilnych	 na	 tym	 samym	 zbiorze	 prób.	 Wyniki	 tych	

oznaczeń	są	obecnie	wykorzystywane	m.in.	w	badaniach	ekologii	żerowania,	a	także	w	toku	

badań	 prowadzonych	 przez	 mgr	 Ashlee	 Mikkelsen	 do	 rozprawy	 doktorskiej	 pt.	 „The	

energetic	cost	of	co-existing	with	humans:	Anthropogenic	landscape	changes	and	life	history	

trade-offs	 in	Eurasian	brown	bear”,	realizowanej	na	Uniwersytecie	Południowo-Wschodniej	

Norwegii,	 a	 której	 jestem	 promotorką	 pomocniczą.	 W	 trakcie	 prowadzenia	 badań	

metodycznych	znalazłam	także	rozwiązanie	problemu	zmiany	składników	stosowanego	testu	

immunoenzymatycznego,	 która	 podzieliła	 dostępną	 bazę	 danych	 na	 dwie	 części.	

Standaryzacja	 wyników	 analiz	 przed	 i	 po	 zmianie	 czułości	 testu,	 pozwoliła	 mi	 na	 pełne	

wykorzystanie	 posiadanych	 wyników	 badań	 hormonów	 stresu	 w	 sierści,	 które	 w	 całości	

znajdą	 się	 w	 przygotowywanej	 obecnie	 publikacji	 dotyczącej	 zagadnienia	 wpływu	 stresu									

u	samic	na	poziom	stresu	i	kondycję	potomstwa.	Dzięki	tej	standaryzacji,	obecnie	kontynuuję	

analizy	 w	 związku	 z	 dalszymi	 planami	 publikacyjnymi,	 dotyczącymi	 stresu	 w	 kilku	

europejskich	populacjach	niedźwiedzia	brunatnego	w	gradiencie	antropopresji.	Próby	sierści	

są	 przygotowywane	 do	 ekstrakcji	 hormonów	 i	 do	 analizy	 izotopów	 stabilnych																											
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w	 nadzorowanym	przeze	mnie	 laboratorium	 fizjologicznym	w	 Instytucie	Ochrony	 Przyrody	

PAN,	w	którym	pracuję	także	nad	rozszerzeniem	zakresu	prowadzonych	analiz	hormonalnych	

o	inne	populacje,	a	także	inne	gatunki	zwierząt.			

	 W	 przygotowaniu	 znajduje	 się	 publikacja	 dotyczącą	 fizjologicznej	 odpowiedzi	

niedźwiedzi	brunatnych	w	polskiej	części	Karpat	na	presję	człowieka	na	ich	siedlisko,	w	której	

wykorzystuję	 dobrze	 rozpoznane	 metody	 immunoenzymatyczne	 do	 oznaczania	 poziomu	

metabolitów	 kortyzolu	 w	 próbach	 kału.	 Wspólnie	 z	 Tatrzańskim	 Parkiem	 Narodowym	

realizujemy	 również	 projekt	 badawczy,	 dotyczący	wpływu	 ograniczeń	 ruchu	 turystycznego					

w	Parku	w	czasie	pandemii	COVID-19	na	poziom	metabolitów	hormonów	stresu	w	próbach	

kału	 pobranych	 od	 trzech	 gatunków	 ssaków:	 niedźwiedzia	 brunatnego,	 kozicy	 i	 jelenia	

szlachetnego	(Cervus	elaphus).		

	 Zagadnienie	 stresu	 badam	 także	 z	 wykorzystaniem	 zróżnicowanych	 metod	

obrazowania	i	analizy	histologicznej	głównych	narządów	w	pętli	regulowania	odpowiedzi	na	

stres.	 W	 przygotowywanej	 obecnie	 publikacji	 z	 wynikami	 badań	 w	 dzikiej	 populacji	

niedźwiedzi	 brunatnych,	 z	 jednoczesnym	 zastosowaniem	 wielu	 markerów	 stresu,	

wykorzystaliśmy	m.in.	technikę	trójwymiarowej	ultrasonografii	 i	za	jej	pomocą	dokonaliśmy	

pomiaru	stosunku	grubości	kory	nanerczy	do	grubości	rdzenia	jako	jednego	z	tych	markerów.		

Z	 kolei	 morfologię	 i	 histologię	 gruczołów	 nadnerczy	 zbadałam	 w	 ramach	 działania	

naukowego	pt.	„Badanie	makro-	i	mikrostruktury	nadnerczy	niedźwiedzia	brunatnego	(Ursus	

arctos)	przy	użyciu	mikrotomografii	komputerowej	i	podstawowych	technik	histologicznych”.	

Zastosowane	 w	 tym	 badaniu	 metody	 dodatkowo	 pozwoliły	 na	 dokładną	 analizę	

wolumetryczną	 gruczołów	 nadnerczy,	 która	 jest	 jednym	 z	 elementów	 przygotowywanej	

obecnie	 publikacji	 z	 wynikami	 powyższego	 działania.	 Histologia	 i	 histofizjologia	 tych	

gruczołów	 jest	 także	 częścią	 obecnie	 realizowanego	 projektu	 pt.	 „Ocena	 konsekwencji	

antropopresji	na	poziomie	populacji:	wskaźniki	długotrwałego	stresu	i	rozrodu	w	populacjach	

niedźwiedzi	brunatnych	w	gradiencie	zaburzeń	antropogenicznych	(AnthroBear)”.	Ten	aspekt	

badań	 planuję	 rozwijać	 także	 w	 kierunku	 profilowania	 ekspresji	 związanej	 ze	 stresem													

w	tkance	mózgu	i	gruczołów	nadnerczy.	Projekt	takich	badań	złożyłam	w	24	edycji	konkursu	

OPUS.		

Innym	 zagadnieniem	 związanym	 z	 prezentowanym	 cyklem	 publikacji	 jest	 wpływ	

zanieczyszczenia	środowiska	na	fizjologię	zwierząt.	Wraz	z	współpracownikami	z	Chorwacji,	

kontynuuję	 badania	 ekspozycji	 na	 metale	 ciężkie	 w	 aspekcie	 ich	 związku	 z	 poziomem	
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hormonów	 stresu	 i	 hormonów	 płciowych.	 Ponieważ	 metale	 należą	 do	 związków	

zakłócających	 procesy	 hormonalne	 (tzw.	 dysruptorów	 endokrynnych),	 zbadaliśmy	 ich	

związek	 z	 poziomem	 hormonów	 w	 próbach	 sierści.	 Nasz	 manuskrypt	 z	 wynikami	 tego	

badania	jest	na	etapie	recenzji	w	czasopiśmie	Chemosphere.	Na	zaawansowanym	etapie	są	

również	badania,	w	których	wspólnie	rozpatrujemy	wpływ	metali	na	profile	hormonalne	na	

podstawie	 badań	 krwi.	 Planujemy	 także	 badania	 z	 wykorzystaniem	 analiz	 poziomu	

hormonów	i	metali	w	sierści,	w	kombinacji	z	takimi	analizami	tkanek	miękkich	pobranych	od	

martwych	osobników.	W	tym	zespole	współpracowników	prowadzę	także	badania	izotopów	

promieniotwórczych	 i	 metali	 w	 kościach	 niedźwiedzi	 brunatnych	 populacji	 dynarskiej																	

i	karpackiej.	Pierwsza	publikacja	z	ich	wynikami	ukazała	się	w	2022	roku	(Skoko,	B.,	Kovačić,	

M.,	Lazarus,	M.,	Sekovanić,	A.,	Kovačić,	J.,	Sergiel,	A.,	Zwijacz-Kozica,	T.,	Reljić,	S.,	Petrinec,	

B.,	Selva,	N.,	Huber,	D.	2022.	90Sr	and	stable	element	 levels	 in	bones	of	brown	bears:	 long-

term	trends	in	bear	populations	from	Croatia	and	Poland.	Journal	of	Environmental	Science	

and	Pollution	Research:	s11356-022-24397-4).		

	

5. Informacja	 o	 wykazywaniu	 się	 istotną	 aktywnością	 naukową	 albo	 artystyczną	

realizowaną	 w	 więcej	 niż	 jednej	 uczelni,	 instytucji	 naukowej	 lub	 instytucji	 kultury,																			

w	szczególności	zagranicznej.		

	

W	 trakcie	 swojej	 pracy	 naukowej	 współpracowałam	 bądź	́ obecnie	 współpracuję																	

z	 naukowcami	 z	 rożnych	 uczelni,	 instytutów	 badawczych	 i	 innych	 instytucji	 krajowych															

i	 zagranicznych.	 Poniżej	 zamieściłam	 nazwiska	 głównych	 aktualnych	 współpracowników								

(w	kolejności	 alfabetycznej	 i	 z	pominięciem	współpracowników	z	macierzystego	 Instytutu),	

wraz	z	krótką	informacją	o	wspólnych	publikacjach,	projektach	lub	innej	formie	współpracy.	

	

dr	 hab.	 Marek	 Asman	 (Katedra	 i	 Zakład	 Biologii	 Medycznej	 i	 Molekularnej,	 Śląski	

Uniwersytet	Medyczny)	

Obecnie	 wspólnie	 z	 dr	 hab.	Markiem	 Asmanem	 prowadzimy	 badania	 narażenia	 na	

patogeny	 odkleszczowe	 w	 kilku	 europejskich	 populacjach	 niedźwiedzia	 brunatnego,																	

z	wykorzystaniem	metod	molekularnych	 i	 serologicznych.	Nasza	współpraca	 rozpoczęła	 się			

w	2018	r.	badaniami	patogenów	odkleszczowych	w	próbach	osocza	i	pełnej	krwi	niedźwiedzi	

brunatnych,	 prowadzonymi	 w	 ramach	 projektu	 „Wildlife	 health	 in	 human-shaped	
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environment:	integrating	multiple	indicators	to	assess	the	status	of	brown	bear	populations”	

(BearHealth).	W	 2019	 roku,	 pod	 opieką	 dr	 hab.	Marka	 Asmana,	 odbyłam	dwudniowy	 staż	

badawczy	 w	 Zakładzie	 Parazytologii	 Śląskiego	 Uniwersytetu	 Medycznego	 z	 zastosowania	

analiz	serologicznych	i	molekularnych	w	badaniach	narażenia	na	patogeny	odkleszczowe.	

	

dr	Marc	Cattet	(Wydział	Środowiska,	Rząd	Prowincji	Yukon,	Whitehorse,	Kanada)	

Z	 doktorem	 Markiem	 Cattetem	 współpracuję	od	 2014	 roku,	 prowadząc	 badania	

stresu	 w	 populacjach	 niedźwiedzia	 brunatnego.	 Doktor	 Cattet	 jest	 współautorem	 dwóch	

publikacji	 w	 prezentowanym	 cyklu.	 Obecnie	 wspólnie	 przygotowujemy	 kolejne	 publikacje									

z	 wykorzystaniem	 długofalowego	 monitorowania	 profili	 hormonalnych	 oraz	 badania	

odpowiedzi	 na	 stres	 z	 jednoczesnym	 zastosowaniem	wielu	markerów	 stresu	u	niedźwiedzi	

brunatnych.	

	

dr	Melanie	Clapham	(Pracownia	Stosowanych	Nauk	Konserwatorskich,	Uniwersytet	Victoria,	

Kanada)	

Z	 doktor	 Melanie	 Clapham	 współpracuję	 od	 2018	 roku	 w	 badaniach	 komunikacji	

chemicznej	 niedźwiedzi	 brunatnych.	 Wspólna	 publikacja	 odnosząca	 się	 do	 zagadnienia	

indywidualnych	cech	sygnału	zapachowego	jest	obecnie	na	etapie	przygotowywania	rewizji	

do	 czasopisma	 Scientific	 Reports.	 W	 przygotowaniu	 jest	 również	 wspólny	 artykuł	

przeglądowy,	 porządkujący	 dotychczasowy	 stan	 wiedzy	 na	 temat	 komunikacji	 chemicznej	

niedźwiedziowatych.	

	

dr	 Josipa	 Habus	 (Zakład	 Mikrobiologii	 i	 Chorób	 Zakaźnych,	 Wydział	 Medycyny	

Weterynaryjnej,	Uniwersytet	w	Zagrzebiu,	Chorwacja)	

Obecnie	wspólnie	z	dr	Josipą	Habus	prowadzimy	badania	narażenia	kilku	europejskich	

populacji	 niedźwiedzia	 brunatnego	 na	 wybrane	 patogeny	 zoonotyczne.	 W	 przygotowaniu	

znajduje	 się	 publikacja	 z	 wynikami	 analiz	 serologicznych	 osocza	 niedźwiedzi	 pod	 kątem	

obecności	 przeciwciał	 przeciwko	 krętkom	 z	 rodzaju	 Leptospira	 i	 pałeczkom	 Francisella	

tularensis.	Nasza	współpraca	rozpoczęła	się	w	2018	roku	badaniami	patogenów	w	próbach	

osocza	 niedźwiedzi	 brunatnych,	 prowadzonymi	 w	 ramach	 projektu	 „Wildlife	 health	 in	

human-shaped	 environment:	 integrating	multiple	 indicators	 to	 assess	 the	 status	 of	 brown	

bear	populations”	(BearHealth).	
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prof.	 Djuro	 Huber	 (Zakład	 Biologii	 Weterynaryjnej,	 Wydział	 Medycyny	 Weterynaryjnej,	

Uniwersytet	w	Zagrzebiu,	Chorwacja)		

Z	 profesorem	 Djuro	 Huberem	 współpracuję	 od	 2008	 roku	 i	 jest	 on	 współautorem	

dwóch	publikacji	w	prezentowanym	cyklu	oraz	pięciu	w	pozostałym	dorobku.	W	ramach	tej	

współpracy	 odbyłam	 ponad	 20	 krótkich	 wizyt	 naukowych	 w	 Zakładzie	 Biologii	

Weterynaryjnej,	 a	 także,	 jako	 prelegentka	 lub	 uczestniczka,	 brałam	 udział	 w	 kilkunastu	

szkoleniach	 dotyczących	 monitorowania	 drapieżnych,	 planów	 zarządzania	 populacjami	

niedźwiedzia	 brunatnego	 i	 interwencji	 podejmowanych	 w	 sytuacjach	 konfliktowych																	

z	udziałem	niedźwiedzi	 i	 innych	dużych	drapieżników.	Wspólnie	prowadzimy	badania	m.in.	

stanu	zdrowia	populacji	niedźwiedzia	brunatnego	i	realizowaliśmy	projekt	„Wildlife	health	in	

human-shaped	 environment:	 integrating	multiple	 indicators	 to	 assess	 the	 status	 of	 brown	

bear	 populations”	 (BearHealth).	 Współpracowaliśmy	 także	 w	 terenie	 w	 ramach	 zadania	

badawczego	 „Badanie	makro-	 i	 mikrostruktury	 nadnerczy	 niedźwiedzia	 brunatnego	 (Ursus	

arctos)	przy	użyciu	mikrotomografii	komputerowej	i	podstawowych	technik	histologicznych”	

i	w	ramach	obecnie	realizowanego	projektu	„Ocena	konsekwencji	antropopresji	na	poziomie	

populacji:	wskaźniki	długotrwałego	 stresu	 i	 rozrodu	w	populacjach	niedźwiedzi	brunatnych						

w	gradiencie	zaburzeń	antropogenicznych”	(AnthroBear).	

	

dr	 Nikolaus	 Huber	 (Zakład	 Zdrowia	 Publicznego	 i	 Epidemiologii,	 Uniwersytet	 Medycyny	

Weterynaryjnej	w	Wiedniu,	Austria)	

Z	 doktorem	 Nikolausem	 Huberem	 współpracuję	 od	 2015	 roku	 w	 badaniach	

odpowiedzi	 na	 stres	 w	 dzikiej	 populacji	 niedźwiedzi	 brunatnych	 z	 jednoczesnym	

zastosowaniem	 wielu	 jego	 markerów.	 Obecnie	 w	 przygotowaniu	 znajduje	 się	 wspólna	

publikacja	 z	wynikami	 tego	badania.	Współpracujemy	 również	a	badaniach	wielooporności	

mikrobioty	kolonizującej	niedźwiedzie	brunatne.		

	

prof.	 David	 Janz	 (Zakład	 Weterynaryjnych	 Nauk	 Biomedycznych,	 Uniwersytet	 prowincji	

Saskatchewan,	Kanada)	

Pod	 kierunkiem	 profesora	 Davida	 Janza	 odbyłam	 trzymiesięczny	 zagraniczny	 staż	

badawczy	 w	 laboratorium	 Centrum	 Toksykologii	 Uniwersytetu	 prowincji	 Saskatchewan											

w	roku	2015.	Od	tego	roku	współpracujemy	w	badaniach	profili	hormonalnych	u	niedźwiedzi	
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brunatnych	 w	 próbach	 tkanek	 skeratynizowanych,	 z	 wykorzystaniem	 analiz	

immunoenzymatycznych,	 a	 także	w	 badaniach	 toksykologicznych.	 Profesor	 David	 Janz	 jest	

współautorem	w	 trzech	moich	 publikacjach	w	 prezentowanych	 cyklu,	 oraz	 kilku	 publikacji	

znajdujących	się	w	przygotowaniu.		

	

dr	Maja	Lazarus	(Zakład	Toksykologii	Analitycznej	i	Metabolizmu	Minerałów,	Instytut	Badań	

Medycznych	i	Bezpieczeństwa	Pracy	w	Zagrzebiu,	Chorwacja)	

Z	 doktor	Mają	 Lazarus	 współpracuję	 od	 2015	 roku	 w	 badaniach	 zawartości	 metali									

i	 innych	 zanieczyszczeń	 w	 tkankach	 niedźwiedzi	 brunatnych.	 Doktor	 Lazarus	 jest	

współautorką	 jednej	 publikacji	 z	 prezentowanego	 cyklu	 i	 jednej	 publikacji	 w	 pozostałym	

dorobku.	 Nasza	 kolejna	 publikacja,	 traktująca	 o	 ekspozycji	 na	metale	 ciężkie	 i	 ich	 związku								

z	poziomem	hormonów	stresu	i	hormonów	płciowych	jest	na	etapie	recenzji	w	czasopiśmie	

Chemosphere.	 Na	 zaawansowanym	 etapie	 są	 również	 badania,	 w	 których	 wspólnie	

rozpatrujemy	 negatywny	 wpływ	 metali	 na	 poziom	 hormonów	 na	 podstawie	 badań	 krwi.	

Wspólne	 badania	 rozwijamy	 także	 w	 kierunku	 badań	 poziomu	 hormonów,	 metali																						

i	 zanieczyszczeń	 organicznych	 w	 tkankach	 miękkich,	 pobranych	 od	 martwych	 osobników						

w	 ramach	 projektu	 „Wildlife	 health	 in	 human-shaped	 environment:	 integrating	 multiple	

indicators	 to	 assess	 the	 status	 of	 brown	 bear	 populations”	 (BearHealth).	 Doktor	 Lazarus	

przeprowadza	 także	 analizy	 toksykologiczne	 prób	 zebranych	 w	 ramach	 obecnie	

realizowanego	projektu	„Ocena	konsekwencji	antropopresji	na	poziomie	populacji:	wskaźniki	

długotrwałego	stresu	i	rozrodu	w	populacjach	niedźwiedzi	brunatnych	w	gradiencie	zaburzeń	

antropogenicznych”	 (AnthroBear).	 W	 złożonym	 do	 konkursu	 OPUS	 projekcie	 profilowania	

ekspresji	 związanej	 ze	 stresem	w	 tkankach	mózgu	 i	 gruczołów	 nadnerczy,	 zaplanowaliśmy	

dalszą	współpracę	z	dr	Lazarus	w	analizach	toksykologicznych	pobranych	tkanek.	

	

dr	Bartosz	Leszczyński	(Zakład	Fizyki	Medycznej,	Uniwersytet	Jagielloński)		

Z	 doktorem	 Bartoszem	 Leszczyńskim	 współpracuję	 od	 2021	 roku	 w	 badaniach	

makrostruktury	gruczołów	nadnerczy	niedźwiedzia	brunatnego	z	zastosowaniem	tomografii	

komputerowej.	W	przygotowaniu	jest	wspólna	publikacja	z	wynikami	tych	badań.		

	

dr	 Robert	 Maślak	 (Zakład	 Biologii	 Ewolucyjnej	 i	 Ochrony	 Kręgowców,	 Wydział	 Nauk	

Biologicznych,	Uniwersytet	Wrocławski)	
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Z	 doktorem	 Robertem	Maślakiem	współpracuję	 od	 2006	 roku,	 m.in.	 w	 działaniach	

poprawy	 dobrostanu	 i	 badaniach	 zachowania	 niedźwiedzi	 w	 niewoli.	 Doktor	 Maślak	 jest	

współautorem	 jednej	 publikacji	 w	 prezentowanym	 cyklu	 i	 13	 publikacji	 w	moim	 dorobku.	

Obecnie	kontynuujemy	wspólne	badania	i	przygotowujemy	do	publikacji	wyniki	wieloletnich	

obserwacji	zachowania	niedźwiedzi	w	niewoli.		

	

dr	 Lana	 Pađen	 (poprzednio	 Vrankovic;	 Zakład	 Fizjologii	 i	 Radiobiologii,	Wydział	Medycyny	

Weterynaryjnej,	Uniwersytet	w	Zagrzebiu,	Chorwacja)	

Z	doktor	Laną	Pađen	współpracuję	od	2015	r.	w	badaniach	stanu	zdrowia	populacji	

niedźwiedzi	 brunatnych	 z	wykorzystaniem	 analiz	 kwasów	 tłuszczowych.	 Doktor	 Pađen	 jest	

współautorką	 jednej	 publikacji	 w	 prezentowanym	 cyklu.	 W	 przygotowaniu	 są	 kolejne	

wspólne	publikacje	z	wynikami	badań	prowadzonych	w	ramach	projektu	„Wildlife	health	in	

human-shaped	 environment:	 integrating	multiple	 indicators	 to	 assess	 the	 status	 of	 brown	

bear	populations”	(BearHealth).	

	

dr	 Johanna	 Painer	 (Zakład	 Biologii	 Integracyjnej	 i	 Ewolucji,	 Uniwersytet	 Medycyny	

Weterynaryjnej	w	Wiedniu,	Austria)	

Z	doktor	Johanną	Painer	współpracuję	od	2012	r.	w	działaniach	poprawy	dobrostanu,	

a	 także	w	badaniach	stresu	u	niedźwiedzi	w	niewoli	 i	w	dzikich	populacjach.	Doktor	Painer	

jest	współautorką	w	jednej	publikacji	w	moim	dorobku.	Obecnie	w	przygotowaniu	znajdują	

się	publikacje	z	wynikami	wspólnych	badań	stresu	w	dzikiej	populacji	niedźwiedzi	brunatnych							

z	jednoczesnym	zastosowaniem	wielu	jego	markerów.		

	

dr	 Łukasz	 Paśko	 (Zakład	 Biologii	 Ewolucyjnej	 i	 Ochrony	 Kręgowców,	 Wydział	 Nauk	

Biologicznych,	Uniwersytet	Wrocławski)	

Z	 doktorem	 Łukaszem	 Paśko	współpracuję	 od	 2010	 roku	w	 badaniach	 zachowania,	

stresu	 i	neuroanatomii	niedźwiedzia	brunatnego.	Doktor	Paśko	 jest	współautorem	siedmiu	

publikacji	 w	 moim	 dorobku.	 Obecnie	 w	 przygotowaniu	 do	 publikacji	 znajdują	 się	 wyniki	

wspólnych	 badań,	 opartych	 na	 technikach	 obrazowania	 oraz	 analizach	 histologicznych																								

i	 histofizjologicznych	 gruczołów	nadnerczy	 niedźwiedzi	 brunatnych.	Wspólnie	 rozwijamy	 je	

także	w	kierunku	profilowania	ekspresji	 związanej	 ze	 stresem	w	tkance	mózgu	 i	gruczołów	

nadnerczy.	
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dr	 hab.	 Marcin	 Popiołek	 (Zakład	 Parazytologii,	 Wydział	 Nauk	 Biologicznych,	 Uniwersytet	

Wrocławski)	

Z	 doktorem	 hab.	Marcinem	 Popiołkiem	współpracuję	 od	 2015	 r.	 w	monitorowaniu	

infekcji	 pasożytniczych	 u	 niedźwiedzi	 brunatnych.	 W	 przygotowaniu	 znajdują	 się	 dwie	

publikacje	 z	 wynikami	 tych	 badań.	 Publikacja	 wyników	 wspólnie	 przeprowadzonego	

eksperymentu	 przeciwpasożytniczego	 działania	 wonnych	 substancji,	 które	 stymulują	

niedźwiedzie	do	zachowań	czochrania	się,	ukazała	się	w	czasopiśmie	Journal	of	Zoology.		

	

dr	 Zrinka	 Štritof	 (Zakład	 Mikrobiologii	 i	 Chorób	 Zakaźnych,	 Wydział	 Medycyny	

Weterynaryjnej,	Uniwersytet	w	Zagrzebiu,	Chorwacja)	

Obecnie	 wspólnie	 z	 dr	 Zrinką	 Štritof	 prowadzimy	 badania	 występowania	

wielooporności	 mikrobioty	 kolonizującej	 osobniki	 niedźwiedzia	 brunatnego	 w	 populacji	

karpackiej.	 Nasza	 współpraca	 rozpoczęła	 się	 w	 2018	 roku	 badaniami	 mikrobiologiczymi	

prowadzonymi	w	ramach	projekt	„Wildlife	health	in	human-shaped	environment:	integrating	

multiple	indicators	to	assess	the	status	of	brown	bear	populations”	(BearHealth).	

	

dr	 Abbey	Wilson	 (Wydział	 Środowiska	 i	 Zasobów	 Naturalnych	 rządu	 prowincji	 Terytoriów	

Północnozachodnich,	Yellowknife,	Kanada)	

Z	 doktor	 Abbey	 Wilson	 współpracuję	 od	 2017	 roku	 w	 badaniach	 komunikacji	

chemicznej	 i	 stresu	 w	 dzikich	 populacjach	 niedźwiedzi	 brunatnych.	 Jest	 ona	

współautorką	jednej	publikacji	w	prezentowanym	cyklu.	Wspólna	publikacja,	odnosząca	się	

do	zagadnienia	indywidualnych	cech	sygnału	zapachowego	osobników,	obecnie	znajduje	się	

na	etapie	przygotowywania	rewizji	do	czasopisma	Scientific	Reports.	Wspólnie	prowadzimy	

badania	 odpowiedzi	 na	 stres	 w	 dzikiej	 populacji	 niedźwiedzi	 brunatnych	 z	 jednoczesnym	

zastosowaniem	 wielu	 jego	 markerów.	 Obecnie	 w	 przygotowaniu	 znajduje	 się	 wspólna	

publikacja	 z	 wynikami	 tego	 badania.	 Wspólne	 badania	 rozwijamy	 także	 w	 kierunku	

wykorzystywania	 nowych	 technik	 laboratoryjnych	 do	 oznaczeń	 profili	 hormonów	

steroidowych	 w	 próbach	 o	 małej	 objętości,	 a	 także	 wypracowania	 najbardziej	

informatywnego	zestawu	prób,	pobieranych	w	celu	długoterminowego	monitorowania	stanu	

populacji.		
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prof.	 Andreas	 Zedrosser	 (Zakład	 Nauk	 Przyrodniczych	 i	 Zdrowia	 Środowiska,	 Uniwersytet	

Południowo-Wschodniej	Norwegii)	

Profesor	 Andreas	 Zedrosser	 jest	współautorem	 trzech	 publikacji	 zaprezentowanych				

w	powyższym	cyklu.	Obecnie	kontynuujemy	m.in.	badania	stresu	w	populacjach	niedźwiedzi	

brunatnych,	 ekologii	 żerowania	 i	 wspólnie	 sprawujemy	 opiekę	 promotorską	 nad	

doktorantką,	 która	 prowadzi	 badania	 z	 wykorzystaniem	 wyników	 jednoczesnego	

zastosowania	 oznaczeń	 koncentracji	 kortyzolu	 i	 stosunków	 izotopów	 stabilnych	 w	 sierści	

pobranej	od	niedźwiedzi	brunatnych	z	populacji	 skandynawskiej.	Współpracowaliśmy	także	

w	 ramach	 dwóch	 projektów:	 (1)	 „Global	 climate	 change	 and	 its	 impact	 on	 brown	 bear	

populations:	Predicting	 trends	and	 identifying	management	priorities”	 (GLOBE),	prowadząc	

badania	do	zadania	badawczego	WP3	 -	Wpływ	klimatu	 i	działalności	 człowieka	na	ekologię	

stresu	 populacji	 niedźwiedzia	 brunatnego,	 oraz	 (2)	 „Łączność	 funkcjonalna	 i	 stabilność	

europejskich	 sieci	 ekologicznych	 -	 studium	 przypadku	 niedźwiedzia	 brunatnego”	

(BearConnect).	 Obecnie	 wspólnie	 przygotowujemy	 dwie	 kolejne	 publikacje	 z	 wynikami	

prowadzonych	badań.		

	

dr	 inż.	 Tomasz	 Zwijacz-Kozica	 (Dział	 Badań	 Naukowych	 i	 Planowania	 Ochrony	 Przyrody,	

Tatrzański	Park	Narodowy)	

	 Z	 doktorem	 Tomaszem	 Zwijaczem-Kozicą	 współpracuję	 od	 2009	 roku.	 Jesteśmy	

współautorami	 m.in.	 projektu	 „Programu	 ochrony	 niedźwiedzia	 brunatnego	 Ursus	 arctos																

w	 Polsce”.	 Doktor	 Zwijacz-Kozica	 jest	 także	 współautorem	 dwóch	 artykułów																													

w	 prezentowanym	 cyklu	 i	 czternastu	 publikacji	 w	 moim	 pozostałym	 dorobku.	

Współpracowaliśmy	 także	 w	 ramach	 międzynarodowych	 projektów,	 np.	 „Global	 climate	

change	 and	 its	 impact	 on	 brown	 bear	 populations:	 Predicting	 trends	 and	 identifying	

management	 priorities”	 (GLOBE)	 i	 „Wildlife	 health	 in	 human-shaped	 environment:	

integrating	multiple	indicators	to	assess	the	status	of	brown	bear	populations”	(BearHealth).	

Obecnie	 wspólnie	 realizujemy	 m.in.	 badanie	 wpływu	 ograniczeń	 ruchu	 turystycznego													

w	 Tatrzańskim	 Parku	 Narodowym	 w	 czasie	 pandemii	 COVID-19	 na	 poziom	 metabolitów	

hormonów	stresu	w	próbach	kału	pobranych	od	trzech	gatunków	dużych	ssaków.		
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6. Informacja	 o	 osiągnięciach	 dydaktycznych,	 organizacyjnych	 oraz	 popularyzujących	

naukę	

	

a)	Działalność	dydaktyczna	i	edukacyjna	

Na	 moją	działalność	 dydaktyczną	 i	 edukacyjną	 składają	 się	 zajęcia	 dydaktyczne,	

zajęcia	 edukacyjne,	 promotorstwo	 i	 opieka	 nad	 studentami	 oraz	 prowadzenie	warsztatów								

i	 szkoleń.	 Od	 października	 2021	 roku	 jestem	 koordynatorką	 bloku	 „Zwierzęta	

nieudomowione	 żyjące	 na	 wolności	 i	 utrzymywane	 w	 niewoli”	 w	 ramach	

interdyscyplinarnego	 studium	 podyplomowego	 „Prawa	 zwierząt”	 na	 Uniwersytecie	 SWPS.						

W	 ramach	 tego	 studium	 prowadzę	 również	wykład	 „Zwierzęta	 nieudomowione	 żyjące	 na	

wolności”.	

	

I.	Zajęcia	dydaktyczne	

1) 04.2009	 –	 seminarium	 naukowe	 o	 metodach	 badania	 dobrostanu	 (Uniwersytet	

Przyrodniczy	we	Wrocławiu)	

2) 10.2005-04.2010	 –	 Biocenozy	 zwierząt	 –	 zajęcia	 terenowe	 dla	 studentów	

kierunków:	 biologia	 stacjonarna,	 biologia	 zaoczna,	 ochrona	 środowiska,	 biologia								

z	 chemią	 specjalność	́ nauczycielska	 (Wydział	 Nauk	 Biologicznych,	 Uniwersytet	

Wrocławski)	

3) 10.2005-04.2010	 -	 Zoologia	 kręgowców	 –	 ćwiczenia	 dla	 studentów	 kierunków:	

biologia	 stacjonarna,	 biologia	 zaoczna,	 ochrona	 środowiska,	 biologia	 z	 chemią	

specjalność	nauczycielska	(Wydział	Nauk	Biologicznych,	Uniwersytet	Wrocławski)		

4) 10.2005-09.2011	 –	 pracownia	 magisterska	 –	 metody	 badań	 behawioralnych	

(Wydział	Nauk	Biologicznych,	Uniwersytet	Wrocławski)		

5) 10.2010-02.2011	 –	 Zoologia	 kręgowców	 –	 ćwiczenia	 dla	 studentów	 kierunków:	

biologia	 stacjonarna,	 biologia	 zaoczna,	 ochrona	 środowiska,	 biologia	 z	 chemią	

specjalność	nauczycielska	(Wydział	Nauk	Biologicznych,	Uniwersytet	Wrocławski)	

6) 03.06.2016	 –	 wykład	 „Naczelne	 vs.	 reszta	 świata	 zwierząt.	 Badania	 zdolności	

kognitywnych”	 dla	 studentów	 I	 i	 II	 roku	 na	 kierunku	 Behawiorystyka	 zwierząt,	

Uniwersytet	Przyrodniczy,	Lublin	
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7) 03.06.2016	 –	 wykład	 „Niedźwiedź	 polarny	 i	 Prozac.	 Mechanizmy	 zachowań	

stereotypowych”	 dla	 studentów	 I	 i	 II	 roku	 na	 kierunku	 Behawiorystyka	 zwierząt,	

Uniwersytet	Przyrodniczy,	Lublin	

8) 17.11.2016	 –	 wykład	 ”Ochrona	 ex	 situ	 a	 dobrostan	 zwierząt	 w	 ogrodach	

zoologicznych”	dla	 studentów	studium	doktoranckiego,	 Instytut	Ochrony	Przyrody	

PAN	

9) 12.02.2022	 r.	 –	 wykład	 „Zwierzęta	 nieudomowione	 żyjące	 na	 wolności”	 dla	

studentów	studium	podyplomowego	„Prawa	zwierząt”,	Uniwersytet	SWPS	

	

II.	Zajęcia	edukacyjne:	

1) 12.2006	 –	 wykład	 „Po	 drugiej	 stronie	 krat	 czyli	 życie	 zwierząt	 w	 zoo”,	 Środowe	

Spotkania	 z	 Przyrodą	 -	 Uniwersytet	 Wrocławski,	 Polskie	 Towarzystwo	 Przyjaciół	

Przyrody	 “ProNatura”	 i	 XII	 Liceum	 Ogólnokształcące	 im.	 Bolesława	 Chrobrego												

we	Wrocławiu	

2) 03.2007	-	nauczycielka	w	kampanii	edukacyjnej	„Pozwól	zwierzętom	żyć	tam	gdzie	się	

urodziły,	WWF	Polska,	Wrocław		

3) 09.2007	 –	 wykłady:	 „Historia	 ogrodów	 zoologicznych”,	 „Dobrostan	 zwierząt																		

w	ogrodach	zoologicznych”	i	„Po	drugiej	stronie	krat”	-	Uniwersytet	Trzeciego	Wieku,	

Wrocław		

4) 11.01.2012	–	wykład	„Stary	niedźwiedź	mocno	śpi...	O	czym	śni?”,	Środowe	Spotkania	

z	 Przyrodą	 -	 Uniwersytet	 Wrocławski,	 Polskie	 Towarzystwo	 Przyjaciół	 Przyrody	

“ProNatura”	i	XII	Liceum	Ogólnokształcące	im.	Bolesława	Chrobrego	we	Wrocławiu	

5) 14.06.2013	 –	 wykład	 „Czy	 niedźwiedzie	 mają	 sny?”	 –	 Uniwersytet	 Wrocławski,	

Fundacja	Uniwersytet	Dzieci,	Wrocław	

6) 28.05.2014	–	wykład	„O	Mago	 i	 jego	pobratymcach.	Niedźwiedzie	dramaty	z	happy	

endem.	Środowe	Spotkania	z	Przyrodą	(Pro	Natura,	XII	LO,	Uniwersytet	Wrocławski,	

Polskie	Towarzystwo	Przyrodników),	Wrocław	

7) 07.05.2018	 –	wykład	 „Wiadomości	 pisane	 zapachem	 łap	 czyli	 rzecz	 o	 komunikacji	

chemicznej	 u	 niedźwiedzi”	 w	 XLIV	 Liceum	 Ogólnokształcącym	 im.	 ks.	 Stanisława	

Konarskiego	w	Krakowie	
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III.	Promotorstwo	i	opieka	nad	studentami	

Obecnie	 jestem	 promotorką	 pomocniczą	 w	 przewodzie	 doktorskim	 mgr	 Ashlee	

Mikkelsen	 (rozprawa	 doktorska	 pt.	 „The	 energetic	 cost	 of	 co-existing	 with	 humans:	

Anthropogenic	 landscape	 changes	 and	 life	 history	 trade-offs	 in	 Eurasian	 brown	 bear”	 -	

01.01.2022-31.12.2024)	 na	 Uniwersytecie	 Południowo-Wschodniej	 Norwegii.	W	 roku	 2020	

pełniłam	 także	 funkcję	 zewnętrznej	 recenzentki	 projektu	 rozprawy	 doktorskiej	 mgr	

Augustinasa	 Bacys	 (tytuł	 rozprawy:	 “Potential	 re-emergence	 of	 brown	 bears	Ursus	 arctos								

in	Lithuania	and	the	possible	 impact	on	wildlife	and	people”)	ze	School	of	Science	and	the	

Environment,	Uniwersytetu	w	Worcester	(Wielka	Brytania).	

Pod	moją	opieką	jako	współpromotorki	i	promotorki	pomocniczej,	obronione	zostały	

dwie	prace	magisterskie:	

1. Svitlana	 Biliajeva,	 praca	 magisterska	 “	 Strategie	 komunikacji	 w	 grupie	 niedźwiedzi								

w	Centrum	Rehabilitacji	Niedźwiedzi	Brunatnych	“Synewyr”	na	Ukrainie”	(obroniona	

w	lutym	2020	r.),	Uniwersytet	Wrocławski;	

2. Leyre	 Pedros	 Pla,	 praca	magisterska	 „Hotspots	 and	 correlates	 of	 an	 occurrence	 of	

potentially	zoonotic	pathogens:	a	case	study	of	brown	bears	 in	Poland	and	Croatia„	

(obroniona	we	wrześniu	2022	r.),	Uniwersytet	w	Walencji,	Hiszpania.	

Sprawowałam	również	opiekę	merytoryczną	nad	studentami	w	ramach	praktyk	i	staży:	

1. Maciej	 Litwin,	 Uniwersytet	 Jagielloński,	 praktyki	 studenckie	 w	 ramach	 studiów	

magisterskich;	10.05-30.06.2017	r.,	

2. Agnes	Blaise,	Uniwersytet	w	Rennes,	Francja;	praktyki	studenckie	w	ramach	studiów	

licencjackich	-	program	BO3E:	etologia,	ekologia,	ewolucja;	17-28.06.2019	r.,	

3. Agnes	 Blaise,	 Uniwersytet	 w	 Strasburgu,	 Francja,	 praktyki	 studenckie	 w	 ramach	

studiów	magisterskich	–	program	MO1:	ekofizjologia	i	etologia;		03.05.-23.06.2021	r.,	

4. Lea	 Pfrimmer,	 Uniwersytet	 w	 Strasburgu,	 Francja;	 praktyki	 w	 ramach	 studiów	

magisterskich,		program	MO2:	ekofizjologia,	ekologia	i	etologia;	14.02.-29.07.2022	r.,	

5. Joanna	 Macur,	 Uniwersytet	 Wrocławski;	 staż	 w	 zespole	 badawczym	 Ekologii	

Integracyjnej	i	Stosowanej;	18.07-12.08.2022	r.	

	

IV.	Warsztaty	i	szkolenia	

Ze	względu	na	działalność	związaną	z	zarządzaniem	bankiem	prób	biologicznych	oraz	

prowadzenie	 badań	 związanych	 z	 ochroną	 i	 zarządzaniem	 populacją	 niedźwiedzia	
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brunatnego,	 uczestniczyłam	 jako	 prelegentka	 w	 kilku	 warsztatach	 i	 szkoleniach	 służących	

tworzeniu	 planów	 ochrony	 i	 grup	 interwencyjnych,	 rozwiązujących	 sytuacje	 problemowe							

z	udziałem	dużych	drapieżników.	Najważniejsze	z	nich	przedstawiam	poniżej.	

1) 27-28.11.2011	 -	 warsztaty	 o	 monitoringu	 dużych	 drapieżników	 (Kuterevo,	

Chorwacja);		

2) 21-22.06.2012	-	warsztaty	„Manažment	medveďov	na	Slovensku”	(Liptovsky	Hradok,	

Słowacja);		

3) 25-27.10.2013	 –	 warsztaty	 o	 monitoringu	 dużych	 drapieżników	 (Kuterevo,	

Chorwacja);		

4) 04–06.02.2015	 -	 warsztaty	 o	 dobrostanie	 niedźwiedzi	 w	 niewoli	 (Ministerstwo	

Rolnictwa,	Zagreb,	Chorwacja);		

5) 15.05.2019	-	Warsztaty	„Conservation	Medicine	in	the	Anthropocene:	Applications	of	

Modern	 21st	 Century	 Technologies	 to	 the	 Assessment	 of	Wildlife	 Health”	 (Instytut	

Ochrody	Przyrody	PAN,	Kraków);		

6) 12.07.2019	-	warsztaty	na	temat	tworzenia	planu	ochrony	niedźwiedzia	brunatnego,	

Ministerstwo	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi	(Podgorica,	Czarnogóra);		

7) 11-12.10.2021	 -	 międzynarodowe	 szkolenie	 i	 warsztaty	 dla	 grup	 interwencyjnych							

ds.	niedźwiedzia	(Kuterevo,	Chorwacja);		

8) 20-22.10.2022	 -	 warsztaty	 grupy	 interwencyjnej	 ds.	 dużych	 drapieżników	 (Obuka	

Interventnog	 tima	 (IT)	 za	 velike	 zvijeri	 na	 području	 FBIH)	 (Kupres,	 Bośnia																									

i	Hercegowina).	

	

b) Działalność	organizacyjna	

W	 trakcie	 mojej	 pracy	 naukowej	 byłam	 zaangażowana	 w	 organizację	 wymienionych	

poniżej	konferencji,	seminariów	i	warsztatów	oraz	spotkań	ekspertów.	

1) Seria	 spotkań	dotyczących	wyników	badania	dobrostanu	niedźwiedzi	w	niewoli						

w	 Polsce	 i	 zmian	 legislacji	 w	 kwestii	 warunków	 utrzymywania	 zwierząt																			

w	ogrodach	zoologicznych,	Generalna	Dyrekcja	Ochrony	Środowiska,	Warszawa,	

2009	 r.	 –	 współorganizacja	 i	 współprzewodniczenie,	 tłumaczenie	 na	 język	

angielski	dla	anglojęzycznych	uczestników	spotkań;	
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2) 	Konferencja	 prasowa	 o	 wynikach	 projektu	 “Captive	 bears	 welfare	 research										

in	 Poland,	 2007-2009”,	 Polska	 Agencja	 Prasowa,	 29	 września	 2009	 r.	 -	

współorganizacja	i	współprzewodniczenie;	

3) Cykl	 warsztatów	 w	 ramach	 tworzenia	 projektu	 planu	 ochrony	 niedźwiedzia	

brunatnego	 w	 Polsce,	 Instytut	 Ochrony	 Przyrody	 PAN,	 Kraków,	 2009-2010	 –	

współorganizacja;			

4) Sesja	 “Captive	 bears	 issue	 and	 its	 management:	 the	 bear	 sanctuaries”,	 19th	

International	 Conference	 on	 Bear	 Research	 and	 Management,	 17	 May	 2010,	

Tbilisi,	Gruzja	-	współorganizacja	i	współprzewodniczenie;		

5) Sesje	 szkoleniowe	 do	 wdrożenia	 Grupy	 Interwencyjnej	 ds.	 Niedźwiedzi	 –	m.in.		

30.05-01.06.2010	r.-	współorganizacja	,	koordynacja	i	współprzewodniczenie;		

6) Sesja	 “Large	 enclosures	 for	 captive	 bears”,	 20th	 International	 Conference	 on	

Bear	 Research	 and	 Management,	 22	 lipca	 2011,	 Ottawa,	 Kanada	 -	

współorganizacja	i	współprzewodniczenie;		

7) Warsztaty	dotyczące	działania	grupy	 interwencyjnej	ds.	niedźwiedzi	w	 siedzibie	

Regionalnej	 Dyrekcji	 Ochrony	 Środowiska	 w	 Rzeszowie	 –	 współorganizacja													

i	przewodniczenie;		

8) Międzynarodowa	 konferencja	 “Legislation	 standards	 and	 an	 actual	 level	 of	

animal	welfare	in	zoos	of	European	Union	in	the	light	of	EC	Directive	1999/22	of	

29	 March”,	 19-20	 listopada	 2012,	 Uniwersytet	 SWPS,	 Warszawa	 –	

współorganizacja	i	współprzewodniczenie;	

9) Międzynarodowe	 seminarium	 „Various	 species	 –	 similar	 behaviors”																				

(3rd	 International	 Seminar	 on	 Behavioral	 Methods),	 18-20	 września	 2014,	

Szczyrk	–	członkini	komitetu	organizacyjnego;		

10) Międzynarodowe	 seminarium	 „Various	 species	 –	 similar	 behaviors”																			

(4th	International	Seminar	on	Behavioral	Methods),	8-10	września	2016,	Wisła	–	

członkini	komitetu	organizacyjnego;		

11) Międzynarodowe	 seminarium	 „Various	 species	 –	 similar	 behaviors”																			

(5th	 International	 Seminar	 on	 Behavioral	 Methods),	 27-	 29	 września	 2018,	

Kraków	–	członkini	komitetu	organizacyjnego;	

12) Warsztaty	“Conservation	Medicine	in	the	Anthropocene:	Applications	of	Modern	

21st	 Century	 Technologies	 to	 the	 Assessment	 of	Wildlife	 Health”,	 15	września	
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2019	 r.	 Instytut	 Ochrony	 Przyrody	 PAN,	 Kraków	 –	 współorganizacja																										

i	współprowadzenie	

13) Spotkanie	 z	 naukowcami	 “Niedźwiedź	 z	 każdej	 strony”,	 11	 września	 2019	 r.,	

Tatrzański	Park	Narodowy,	Zakopane	–	współorganizacja;	

14) Wirtualna	konferencja	„Beyond	the	bear	neccessities:	assessing	welfare	in	bears	

–	4-5	października	2022,	Bear	Care	Group;	współorganizacja,	członkini	komitetu	

naukowego.	

	

c) Działalność	popularyzatorska	

Wyniki	swojej	pracy	naukowej	popularyzuję	poprzez	wykłady	dla	słuchaczy	ze	środowisk	

pozanaukowych	 (częściowo	 wymienione	 powyżej	 jako	 działalność	 edukacyjna),	

publikowanie	artykułów	popularno-naukowych	oraz	wystąpienia	w	mediach.	

	

I.	Artykuły	popularno-naukowe	

1. Maślak,	R.,	Sergiel,	A.	2011.	Co	lubi	niedźwiedź.	Polityka	14(2801)/2011:	36.	

2. Sergiel,	 A.,	 Maślak,	 R.	 2011.	 Mago	 paves	 path	 for	 better	 bear	 welfare.	 RSPCA	

International	News	Spring/Summer	2011:	3.	

3. Selva,	N.,	Zwijacz-Kozica,	T.,	Sergiel,	A.,	Olszańska,	A.,	Zięba,	F.	2012.	Niedźwiedź	–	

największy	i	najmniej	drapieżny.	TATRY	1/2012(39):	64-69.	

4. Sergiel,	 A.,	 Olszańska,	 A.,	 Zwijacz-Kozica,	 T.,	 Selva,	 N.	 2018.	 Jak	 zmiany	 klimatu	

wpływają	na	populację	niedźwiedzi	brunatnych?	Przyroda	Górnego	Śląska	94:	19-

20.		

5. Selva	 N.,	 Berezowska-Cnota	 T.,	 Olszańska	 A.,	 Sergiel	 A.	 2020.	 Spotkania																					

z	niedźwiedziami.	Chrońmy	Przyrodę	Ojczystą	76:	6-11.	

6. Sergiel,	A.	2022.	Tajemnice	zapachu	łap.	Chrońmy	Przyrodę	Ojczystą	78(3):	12-13.	

7. Sergiel,	A.	2022.	Fizjologia	konserwatorska.	Chrońmy	Przyrodę	Ojczystą	78(3):	14-

15.	

	

II.	Wybrane	wystąpienia	w	mediach	

1) 29.09.2009	 r.	 –	 wywiad	 „Pieskie	 życie	 misia	 w	 niewoli”	 o	 wynikach	 badania	

dobrostanu	niedźwiedzi	w	niewoli	w	Polsce	dla	Gazety	Wrocławskiej	
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2) 29.09.2009	 r.	 –	 wywiad	 „Niewiesołe	 polskie	 zoo”	 o	 wynikach	 badania	 dobrostanu	

niedźwiedzi	w	niewoli	w	Polsce	dla	Życia	Warszawy		

3) 22.02.2010	 r.	 –	 komentarz	 do	 planowanego	 wybiegu	 dla	 niedźwiedzicy	 Przemisi	

odłowionej	w	Przemyślu	dla	portalu	Nowiny24.pl	

4) 02.04.2011	 r.	 –	 wywiad	 „Stop	 klatkom”	 o	 dobrostanie	 niedźwiedzi	 w	 niewoli	 dla	

portalu	Polityka.pl		

5) 24.05.2011	 r.	 –	wywiad	 „Niedźwiedzie	w	 zoo”	o	dobrostanie	niedźwiedzi	w	niewoli	

dla	portalu	Ekologia.pl	

6) 02.07.2015	r.	–	komentarz	do	planów	budowy	delfinarium	w	Mszczonowie	„Delfiny	

nie	powinny	żyć	na	lądzie”	dla	WWF	Polska	

7) 09.04.2016	 r.	 –	 komentarz	 do	 przeniesienia	 dwóch	 niedźwiedzic	 z	 ogrodu	

zoologiczno-botanicznego	 w	 Braniewie	 do	 azylu	 dla	 niedźwiedzi	 w	 ogrodzie	

zoologicznym	w	Poznaniu	„Niedźwiedzice	żyły	w	betonowym	kojcu,	teraz	będą	miały	

leśny	wybieg	z	basenem”	dla	portalu	tvn24		

8) 13.10.2016	r.	–	wywiad	dotyczący	badań	wpływu	globalnych	zmian	na	niedźwiedzia	

brunatnego	w	programie	Teleexpress		

9) 14.12.2016	 r.	 –	 komentarz	 do	 przenosin	 niedźwiedzi	 z	 ogrodu	 zoologiczno-

botanicznego	w	Braniewie	„Niedźwiedzie	Wojtusia	 i	Pietka	znalazły	 lepszy	dom”	dla	

Portalu	Braniewo	

10) 23.04.2017	 r.	 –	 komunikat	 o	 badaniach	 komunikacji	 chemicznej	 u	 niedźwiedzi	

„Niedźwiedzia	komunikacja:	stempel	łapą	zamiast	emaila”,	portal	Nauka	w	Polsce	

11) 06.05.2017	 r.	 –	 audycja	 w	 Radiu	 TOK	 FM	 „Niedźwiedzi	 taniec	 wyjaśniony.																								

O	zapachowej	komunikacji	niedźwiedzi”		

12) 07.05.2017	 r.	 –	 komentarz	 do	 badań	 komunikacji	 chemicznej	 u	 niedźwiedzi	 „Miś	

mówi	zapachami”	dla	Newsweeka	

13) 08.09.2017	 r.	 –	 artykuł	 przedstawiający	 prowadzone	 przeze	 mnie	 badania	

komunikacji	 chemicznej	 u	 niedźwiedzi	 „Depcze	 niedźwiedziom	po	piętach.	 Bo	 tylko					

w	ten	sposób	może	poznać	ich	głęboko	skrywane	tajemnice”,	Dziennik	Polski		

14) 06.12.2017	r.	–		audycja	w	Radiu	Kraków	„Tropem	“Wielkiej	Stopy”…	niedźwiedzia„	

15) 25.04.2020	r.	–	komentarz	o	badaniach	wpływu	ograniczeń	w	ruchu	turystycznym	na	

zwierzęta	w	Tatrzańskim	Parku	Narodowym	„Niedźwiedź	wreszcie	robi	kupę	w	ciszy”	

dla	Gazety	Wyborczej	
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16) 24.07.2021	 r.	 –	 komentarz	 do	 postępowania	 wobec	 niedźwiedzia	 brunatnego	

pojawiającego	się	w	pobliżu	zabudowań	w	gminie	Czarna	w	Bieszczadach	dla	portalu	

Zielona	Interia	

17) 02.08.2021	 r.	 –	 komentarz	 do	 wycinki	 prowadzonej	 w	 obszarach	 gawrowania	

niedźwiedzia	 brunatnego	 w	 Bieszczadach	 „Lasy	 Państwowe	 na	 potęgę	 tną	 wokół	

miejsc	życia	niedźwiedzi	we	wschodniej	części	polskich	Karpat”	dla	Gazety	Wyborczej	

18) 31.07.2022	r	 .	–	wywiad	do	artykułu	„Szakale	zamiast	łosi,	 jemioła	na	sośnie.	Klimat	

zmienia	polską	przyrodę”	dla	portalu	OKO.Press	

19) 26.12.2022	r.	–	wywiad	do	artykułu	„Dlaczego	niedźwiedzie	w	Bieszczadach	nie	mogą	

spać?”	dla	portalu	OKO.Press	

	

7. Inne	informacje	dotyczące	kariery	zawodowej.	

	

Pozostałe	kierunki	prowadzonych	badań	

W	 ramach	 mojej	 działalności	 naukowej	 prowadzę	 również	 badania	 komunikacji	

chemicznej	u	niedźwiedzi,	w	których		m.in.	integruję	metody	badania	zachowania	i	fizjologii.	

Obecnie	na	etapie	przygotowywania	rewizji	 jest	piąta	publikacja	w	tym	nurcie	badawczym,	

we	 współpracy	 z	 badaczkami	 z	 Kanady	 i	 Stanów	 Zjednoczonych	 Ameryki	 Północnej,	

traktująca	 o	 indywidualnej	 sygnaturze	 zapachowej	 niedźwiedzi	 brunatnych.																													

W	przygotowaniu	znajduje	się	także	manuskrypt	z	wynikami	badań	komunikacji	chemicznej				

u	 niedźwiedzia	 brunatnego	 w	 powiązaniu	 z	 typem	 siedliska	 i	 antropogenicznymi	 źródłami	

pokarmu,	 prowadzonych	 w	 Turcji	 we	 współpracy	 z	 tamtejszymi	 badaczami,	 a	 także																			

z	badaczami	i	badaczkami	z	Francji	i	Chorwacji.	

Najważniejsze	publikacje	zawierające	się	w	powyższej	linii	badawczej:		

1. Sergiel	A.,	Naves	J.,	Kujawski	P.,	Maślak	R.,	Serwa	E.,	Ramos	D.,	Fernández-Gil	A.,	Revilla	E.,	

Zwijacz-Kozica	 T.,	 Zięba	 F.,	 Painer	 J.,	 Selva	N.	 2017.	 Histological,	 chemical	 and	 behavioural	

evidence	of	pedal	communication	in	brown	bears.	Scientific	Reports	7:	1052.	

2. Sergiel	A.,	Van	Horn	R.	C.	2019.	Bears	sensory	systems.	Pages	1-9	in:	Vonk,	J.,	Shackleford,	T.		

(Eds.).	Encyclopedia	of	Animal	Cognition	and	Behavior.	Springer	International	Publishing.	

3. Revilla	 E.,	 Fernández-Gil	 A.,	 Ramos	 D.,	 Sergiel	 A.,	 Selva	 N.,	 Naves	 J.	 2021.	 Brown	 bear	

communication	 hubs:	 Patterns	 and	 correlates	 of	 pedal	marking	 and	 tree	 rubbing	 in	 a	 long	

term	marking	site.	PeerJ	9:	e10447.	
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4. Blaise	 A.,	 Kiewra	 D.,	 Chrząścik	 K.,	 Selva	 N.,	 Popiołek	 M.,	 Sergiel	 A.	 2023.	 Anti-parasitic	

function	 of	 tree-rubbing	 behaviour	 in	 brown	 bears	 suggested	 by	 an	 in	 vitro	 test	 on																				

a	generalist	ectoparasite.	Journal	of	Zoology:	13045.	

	

W	toku	badań	populacji	karpackiej	niedźwiedzia	brunatnegom	wpółpracuję	 również	

w	projektach	dotyczących	ekologii	przemieszczania	się	w	obszarach	zdominowanych	przez	

człowieka.	Do	najważniejszych	publikacji	w	tej	linii	badawczej	należą:	

1. Selva	N.,	Teitelbaum	C.,	Sergiel	A.,	Zwijacz-Kozica	T.,	Zięba	F.,	Bojarska	K.,	Mueller	T.	2017.	

Supplementary	 ungulate	 feeding	 affects	 movement	 behavior	 of	 brown	 bear.	 Basic	 and	

Applied	Ecology	24:	68-76.	

2. Tucker	M.A.,	Böhning-Gaese	K.,	(…)	Schmidt	N.M.,	Selva	N.,	Sergiel	A.,	Shiilegdamba	E.,	Silva	

J.P.,	Singh	N.,	Solberg	E.J.,	Spiegel	O.,	Strand	O.,	Sundaresan	S.,	Ullmann	W.,	Voigt	U.,	Wall	J.,	

Wattles	D.,	Wikelski	M.,	Wilmers	C.C.,	Wilson	J.W.,	Wittemyer	G.,	Zięba	F.,	Zwijacz-Kozica	T.,	

Mueller	 T.	 2018.	Moving	 in	 the	Anthropocene:	Global	 reductions	 in	 terrestrial	mammalian	

movements.	Science	359:	466-469.	

3. Bartoń	 K.	 A.,	 Zwijacz-Kozica	 T.,	 Zięba,	 F.,	Sergiel	 A.,	 Selva	N.	 2019.	 Bears	without	 borders:	

long-range	 movement	 in	 dominated	 landscapes.	 Global	 Ecology	 and	 Conservation	 	 17:	

e00541.			

4. Ziółkowska	E.,	Ostapowicz	K.,	Radeloff	V.C.,	Kuemmerle	T.,	Sergiel	A.,	Zwijacz-Kozica	T.,	Zięba	

F.,	Śmietana	W.,	Selva	N.	2016.	Assessing	differences	in	connectivity	based	on	habitat	versus	

movement	models	for	brown	bears	in	the	Carpathians.	Landscape	Ecology	31:	1863-1882.	

	

W	mojej	pracy	badawczej	odnoszę	się	również	do	zagadnień	dobrostanu	niedźwiedzi	

i	 innych	zwierząt	utrzymywanych	w	niewoli,	a	do	najważniejszych	publikacji	zawierających	

się	w	powyższej	linii	badawczej	należą:		

1. Sergiel	A.,	Maślak	R.,	Zedrosser	A.,	Paśko	Ł.,	Garshelis	D.,	Relić	S.,	Huber	D.	2014.	Fellatio	in	

captive	brown	bears:	evidence	of	 long-term	effects	of	suckling	deprivation?	Zoo	Biology	33	

(4):	349–352.	

2. Sergiel	A.,	Maślak,	R.	2014.	Dobrostan	niedźwiedzi	w	niewoli.	W:	Gardocka,	T.,	Gruszczyńska,	

A.,	Maślak,	R.,	Sergiel,	A.	(Red.).	Dobrostan	Zwierząt	w	Ogrodach	Zoologicznych	a	Standardy	

Prawne	UE.	

3. Wierucka	 K.,	 Siemianowska	 S.,	Woźniak	M.,	 Jasnosz	 K.,	 Kieliszczyk	M.,	 Kozak	 P.,	Sergiel	 A.	

2016.	 Activity	 budgets	 of	 captive	 cape	 fur	 seals	 (Arctocephalus	 pusillus)	 under	 a	 training	

regime.	Journal	of	Applied	Animal	Welfare	Science	19	(1):	62-72.		
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4. Maślak	R.,	Sergiel	A.,	Bowles,	D.,	Paśko	Ł.	2016.	The	welfare	of	bears	in	zoos:	a	case	Study	of	

Poland.	Journal	of	Applied	Animal	Welfare	Science	19	(1):	24-36.		

5. Kolter	L.,	Sergiel	A.,	Huber	D.,	Silver	S.	2020.	Ex-situ	conservation	of	bears:	Roles,	status	and	

management.	Strony	338-348	w:	Penteriani	V.,	Melletti	M.	(red.)	Bears	of	the	world:	Ecology,	

Conservation	and	Management.	Cambridge	University	Press.	
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