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Recenzja pracy doktorskiej mgr tidii Agnieszki srvorobowicz

,,Filogeografia ośliczki Asellus &quilticu§ (L.) (Crustacea: Isopoda) w

Europie"

(.,Phylogeography of rvater louse Asellus aqlłaticus (L.)(Crustacea: Isopoda) in

Europe")

prz-vgotorvanej pod kierunkiem narrkoił.y.m dr hab. Anny Wl,sockiej, prof. tiG

Wzorce TóZlT]lęszczenia or_uanizmói,v źyrvyclr są wypadkową rvielu cz3..nników. a

najlvazniejsz_vmi z nicir są: ukształtolvanie terenu, klimat oraz listoria geologiczna danegtr

obszaru. Klasyczna taksonomia z.rlterząt, opafia głór.łnie na morfo]ogii i anatomii. była

wazn\,'m krokierrr w- procesie rozumienia i opisywanja zróżnicowania organizmólł, żyrvych.

jednak dopiero rozwój technik molekularnych pozwolił na pełn1, rvgląd w z zmienność na

Poziomie seklł,encji DNA, Pozr,vala to m. in, na werytikowanie koncepcji filogenetycznych i
filogeograficznvch. weryfikowanie tradyc.vjnej taksonomii, a takżę na trvorzenie

wiarvgodn-vch scenariusz,v odtwarzając,vch przebieg procesów, prowadząc_vch do obecnego

rozmieszczenia taksonów,. Szczególnie interestrjąc_vmi organiznrami w tego typr_r badaniach są

gaftlnki o szerokim rozmieszczęniu i nrało zróznico,uvanej morfologii" czego prz_łkładem.|est

oŚliczka rvodna {Asellus aquaticzłs). Gatunek ten został wybrany przęz Panią mgr Lidię
Agnieszkę Sworoborł'icz jako temat jej rozplawy doktorskiej. Praca ta napisana jest rł, języku

angielskimiskładasięztrzechczęści.Drł.ieznich-RozdziałyIiil(ChapterIiU)-todwa

art5'kuły naukowe. opublikorł,ane w czasopiśrrrie Freshr,vater Biolog_v. którego Impacł Factor

r,v roku Publikacji pierwszego z niclr (2015) wl.nosił 3,97. natomiast obecnie (rok publikacji

drugiego afi,vkułu to 2020) jest nierł.iele nizszy (3.83). Publikacja wynikółv baclań r.v tak

renomowanYm czasopiŚnrie jest już samo w sobie doskorrałą ich rekonrendacją. Należy
podkreślić. ze w obl,di.vu t3lch artykrłłach Doktorantka jest pienł-szą autorką. Trzecią część

pt.
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rozprawy doktorskiej stanorł,i umieszczone rra jej początku podsunrorł,anie (Summary). które

(zgodnie z tl-tułem) zawiera zestarvienie na.irvażniejszych rł,_vnikow z dr,ł.óch r,vspclmnian_vch

lvcześniej artykułórł,, ale tez obejmuie pewne razważania nie zawarle w oryginalrr_vch

publikacjach. Z tego też polvodu, część tę onrórł,ię w dalszej części recenzji. po

p rzedstaw,ieniu naj ważniej s z.vch tez prac opub li kowanyclr,

Rozdział I: ,,Revisiting the plr1,,logen_v of Asselll.łs aqutł|icus in Europe: insights irrto cryptic

diversity arrd spatiotenlporal diversif-tcati on"

Celern pierrł,szej z drr,óch oryginalny,clr, opublikowanych prac badaw,czyclr by,ło

odtr,vorzenie filclgenezy A. atlzłtłticzrs r.v Europie. Zagadnierrie to by-ło juz rł,cześniej badane,

jednak w znacztrie mrriejsze.i skali niz ta prezentowana \,v prac,v Doktorantki i jej

Współautorów,

Do osiągnięcia założonego celu wvkorzystarro analizę zmienności clwóch markerórł,

genetyczn,vch: mitochondriahtego COI i jądror,vego 28S rRNA. O roznraclru badari śrł.iadcz,v

liczba i rozmieszczenie miejsc pobierania probek - było to 80 stanorvisk pokr,vr.vając_vch

praktycznie całą Europę, z których pobrano 236 osobników ośliczki. Otrzymane w ten sposób

sekwencje COI zostĄ uzupełnione dostepnymi w GerrBanku, pochodzącrvrni 7,

wcześniejszych badań sekwencjanli ret-erenc_łjn.vrr-ri. co dało slrmaryczną liczbę 603 sekrvencji

tego markera. T.{ie iest zaskakqjącl,rn, ze najirięcej r.łniosków dostarczyła właśnie analiza

COI. będącej starrdardowym w tego typu badaniach markerenl genetycznvm. Zrłraca Ll\Ąlagę

szerokie spektrum zastosclwanych w pracy analtz f-rlogerretycznych. cld tych najbardziej

podstarł,ow-ych do zclecydowanie bardziej zaawansowanych. takich _iak np. \\Tznaczanie OTU

(czyli operatiołlal laxonołłlic: units) czy tworzenie sieci.

Zdecydowanie najrvażniejszyrrri wy,nikami tych analiz jest wyzrraczenie za pomocą

metody ABGD rł, obrębie morfbgatunkrr l, cłquaticus aż 13 potencjalrrych gatunków

kryptycznych, .Ieden z rriclr - OTU A - ma zdecydow,anie najszerszy zasięg. obejmrrjący

w,iększośó terltorium środkowej i połnocnej Eirrop_v" prar,vdopodobnie odpowiadając

podgatunkowi nominatytvnetnu ,{. cłtlttcttictłs uclttatictls. opisanemu ptzęz Lirureusza na

terenie Szwecji, Roznrieszczenie pozostałvch OTU jest zdecydow-anie bardziej ograniczone i

generalnie obejmuje południową część kontynentu, co doskonale wspołgra z oczekirł,aniami.

ze najw.l-zsza zmienność genet_vczna powinna rł,ystępolł.ać na obszarach, gdzie zrrajdował1, się

refugia glacjalr-re, Analiza tilogenet_vczna dan,v*ch dla COI, przy wykorzystaniu purrlitórv
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kalibracl'jnl,clr, w-skazała żę współczesnę zrażnicow,anie genetyczne ,4. acpłałic.tł.s ma

początek w-Środkow-)rnr Miocenie. a następrrie pogłębiało się w Pliocenie i plejstocenie.

Rozdział II: ,.Lasting through tlre ice a.ge: The role of the proglacia} r,efllgia in the

maintenance of genetic diversity. population gromh, and liiglr dispersal rate in a rvidespread

liesri.atęł cltłstacean"

Badania przedstawione \ł, drugim z oryginalnych. opublikowanyclr arlykułórv,

składających się rra rozprawę doktorską mgr Srvolobowicz, są naturalną kontynuacją badań

zawartych lv arlykule pierrvszym. Tym razem Doktorantka i .iej Współautorzy postanolł,ili

bliZej przl'irzeć się zróznicowaniu genet1,-cznemu w obrębie podgatrrnku nominatyrłnego l.
ctquctlicus aqucłticlłs. zidentyfikowanemu l.v pierrł-szej pracy jako OTU A. W t,vm celu

Poz5,'skano osobniki z 165 stanorvisk. a w_vkorz,vstany,mi markerami były COI oraz.iądrow1,

ITS2. Przvnależność poz,vskanl,ch osobrrikórv do podgatunku l. aqLtaticus cłclucttictt,s

potrvierdzono dla 269 osobrrików z 76 stanowisk, i t_vlko te próbki blły dalej anaiizorvane (po

uzupełnierriu baą,' clarrych o sekwencje referenc;,jne, co dało 740 sekłvencji z 187 stanowisk

dla najw-ażniejszego nrarkera - COr).

Praca ta inrponuję nie tylko rozmachenl próbkorvania. ale tez szerokim spektrum

technik uzytycii do odtwarzania filogenezy,, analiz struktur_v genetycznej oraz historii

demograticznej populacji, Bardzo interesującym rvnioskiem lvy,nikającyrlr z badań zaw,afiyclr

w tej prrblikacji iest to. ż.e zamięszkujące obecnie środkorł,ą i północną Er_rropę populacje

potigatunku nonrinatyrvnego ,4. acltłaticus cttllłtfiictts najprau,dopodobnie.j zasiedliły te tereny z

refugióu' glac.ialrryclr na obszarze Rorvniny Panońskiej i/lub regionrr pontyjskiego, Jest to o

tyle zaskakujące. że obecnie dclminuje pogląd, ze teren.y te iv trakcie glacjałów był,v lodow,a

Ptlst1,'rrią. a refugia glacjalne wl,stępował_v przede r,ł,szystkim w południowej Europie i w
obrębie masywórł, gorskiclr. Tyrnczasem jest mozli\Ąre. ze niektore organizmy fiak np.

ośliczka) mogłv uzyskać adaptacje do z,vcia N,niesprzr,jających warunkach panujących np. na

RÓił,ninie Panoriskięj. crl poz\ĄIoliło inr przetrwać i następnie. po ustąpieniu lodowca.

rozpocząć rekolonizacj ę kont__vłlentu.

Ornarviając drł'ie por,łyzsze publikacje, ograniczyłem się oczyrłiście do zdecyclowani

najwazniejszych wniosków z nic}r wynikających. Prace te (szczególrrie druga) są

rozbuclorvane i zarł,ieraj ą dużą ilość 11.1,1i[ów. szeroko clvskutowanych w śrvietle obecnego

stanu lł'iedz1'. Waftość naukolvą prezentow,arrych badań oceniam bardzo wysoko.
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Jak.iuz wsporrrniałem na wstępie recenzji, otrł,ierajace rozprawę podsumowanie jest

nie tylko syntetyczn1,,m omóvvieniem rvl,ników badań zrł,artych i,ł. dwóch dołączorrl,ch

publikacjach. ale zawiera takze di"skusję tematólv w-nich nie potuszonych. Chodzi tu przede

rł,szystkim o implikacje taksonomiczłre prezentowanyclr badań i ich lłl,ników oraz o różnice

rrrorfologiczne \Ąr obrębie nltlrlogatunku A. aqucłriclłs. Doktorantka u, tej części podkreśla" że

rewizja taksonomiczna nie by,ła celem lozpl,a\ry doktorskiei, stąd operorvanie pojęcianri OTU

i ..praw-dopodobrry gatttnek". W rzeczlrvistości" problem rveryfikacii taksollomii stl,vorzonej

na bazię rnorfblogii i anatomii tr gatuntriórł, w-ykazujących rriewielkie różnice morfologiczne

jest zjawiskiem bardzo powszechnyrrr i wr.,maga podejścia łączącego dane genetvczne i

morfologiczl^lę otaz anatonriczne. dlatego kluczor,ve jest trł,orzenie jak na.iił,iekszej baz5,

dan,vch, mogąc3,ch pózniej słuzyć clo tego celrr.

Frezentor.vane place dostarczają kolejn_vclr doł,odów na to. ze metody, nrolekulame są

doskonałym narzędziem do identyfikorł,ania gatunkór,v krvpt,vczrrych i u.er.vllkow,ania

taksonomii. tw-orzonej często jedynie na bazię ceclr morfologiczn,vcłr. .Ieclnocześnie

potłvierdzają one kluczow,v wpł,vr,v refugior,v glacjalnyclr na roznrieszczenie ftrun.v

europejskiej, sugenłjąc jednocześnie większe niż dotąd sądzono znacznię terenów nizinnych

w tym procesie. Dlatego tez rvybór temat,vki badań zasługuje na pochr.vałę. gdyż doskonatre

wpisuje się rł, aktualne trendy naukor,ł,e w biologii ewolucl,jnej. Nalez1.,podkreślić. ze r.ł,nioski

r,vynikające z prezentowan_vch badań mają znaczenie nie t_vlko dla wąskiego grona badaczy

skorupiaków wodłrych" ale mają zdec,vdowalrie wydzwięk uniwersalny. Potw,ierdza to fakt. Ze

pierrvsza z publikacji (.i,vydana rv 2015 roktr), była juz zacytow-ana 16 ruzy. Bez lvątpienia

placa druga rówliez zostanie dostrzezona i będzie często cytor,vana,

Strona edytorska lozpra\Ąiy doktorskiej jest bez zarztltu. Ob,vdrł,a opublikow.arre

r.ł-cześniej art,vkrrł.v- sa zarł-afle ri rversji or,vginalnej. czyii mają układ rvl,dałłłricz,v. Dołączono

tez do nicłr materiał,v* clodatkowe. w oryginale w_ł,stępujące tvlko lv łversji elektrorricznej.

Otłi,ierające placę podsumowanie jest napisatre i zredagowane proiesjorralnie. nie

str.r,ierdziłem rv nim zadn.v--ch uchybieri jęz,vkor.vych. dotyczących sposobu cytowania czy- też

rrajzrłyklejsz,vclr literówek (poza jedną, którą Doktorantka popełniła łv swoinr rł.łasn_ym

nazwisku - cytacja na dole strony 10).

Fodsumowując. stwierdzam że recenzowana rozpralva spełnia łvszelkie łv1,,rrragania

ustawowe staw-iane pracom doktorskim, dlatego wnoszę o dopuszczenie Pani rngr. Liilii
Agnieszki Srł,oro|"ltlwicz do dalszych etapórłr przewodu doktorskiego. .lednoczęśnie. biorac
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pocl u\ł,agę \,Ę,,soki pozic}m mer},toryczny przedsta\\,ion,vch pzęz Doktorantkę badari oraz 1bkt

opublikolłania ich r,v r.ł./soko punktowanym czasopiśmie. rłnioskuję o ,urryróznienie pracy.

lt- C,"J,-
Dr hab. Artur Osikowski. prof. UR
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