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1.

Wańośćnaukowa rozprawy
a. Oryginalność badń Q5-200 słów):
Zagadnienie bioróżnorodności i jej zmian w wyniku ludzkiej działalnościnie jest nową a badania
zmian składu gafunkowego ekosystemów, zwŁaszcza tych podlegających antropopresji
publikowane są od kilku dekad, także w odniesieniu do owadów, w tym chtząszczy. Świadczy
o tym bogate piśmiennictwo, do którego odnosi się Doktorant, wprowadzając czytelnika w badane
ptzez siebie zagadnienia. Wśród czynników wskazywanych przez cytowanych autorów pojawia
się równiez ,,landscape structure" będąca przedmiotem analizy jako czynnika determinującego
bioróżrorodnośćcWząszczy w pracy przedstawionej do receĘi. Mgr Grzegorz Sowa nie
ogranicza się jednak wyłącnie do aspektów opisowych zagadnienia. Autor rozpravĘr stosuje
zaal^/ansowane narzędzia staĘstyczne, które same w sobie zwiększają wydźwięk nowatorski
pracy i wpływają na atrakcyjność opracowania na tle wcześniejszych badań innych autorów.
Poniewaz kryterium ,,lanscape structure" przyjętym przez Autora jest przede wszystkim
intensyl,,rłrrośćdziałalnościrolniczej na obszarach badawczych, w Ęm - stosowania pestycydów,
podejmuje on próbę wyjaśnienia przyczyn ilościowychi jakościowych zrnian składu gatunkowego
chrząszczy odnosząc się do pojęć opisujących mechanizmy tolerancji na chemiczne środkiochrony
roślin.W tym celu planuje eksperymenĘ, których celem jest zrralezienie odpowiedzi na pytanie
o ewentualne źródŁa tolerancji chtząszczy, które umożliwiają ich występowańe na terenach
poddanych działalrrościrolniczej, przyjmując za kryteria tolerancji wybrane biomarkery
biochemiczlre lub parametry historii życiowych. Oryginalność badań rozprawy przedstawionej do
recenzji nie budzi zatem wąĘliwości.
b. Wartośćnaukowa rozdzińow/artykułów (25-200 słów):

Zmiennośćilościowai jakościowa składu gatunkowego organizmów zamieszkujących badany
teren jest zagadnieniem niezwykle złożonym i wielopłaszczyznowym i jako taki - pozostaje on
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wciąż w niewystarczającym stopniu poznany. Przedstawiona do recenzii praca wnosi nolrry wkład
zagadnienie, ptzyczyniając się do uzupehrienia - po, mam nadziĄę, niezwłoczrrym
opublikowaniu, światowejwiedzy w tej dziedzinie, Jej wartośćnaukowa wyłrika w szczególrrości
z prawidłowo sformułowanego, uzasadnionego celu badawczego. Stwierdzenie to uzasadniam
analizą obszemego przeglądu literafurowe9o, z którego wlrnika postawiony pierwotny problem
badawczy: ocena potencjalnych różnic składu gafunkowej chrząszczy w kontekścieróż:rej
eksploatacji roiniczej w badanych obszarach, a po jej stwierdzeniu - kolejne, prowadzące do
znalezienia i zastosowania narzędzi eksperymentalnych wyjaśniającychpodłożetych różnic.
W kryterium wartościnaukowej doceniam zatem konsekwentlre stawianie kolejnych pytań po
uzyskaniu odpowiedzi na wcześniejsze. Badania realizowane był w sposób wiarygodny, zgodny
z doĘchczasową wiedzq unikając nadinterpretacji kolejno uzyskiwanych wyników. Mądrze
poprowadzone badania nie Ęlko dostarczają mozliwie precyzyjnego razwię;rrria problemów
badawczych ale także wskazują drogi dalszych poszukiwań/ co ma miejsce w przpadku niniejszej
tozptawy. Autor dostrzega dalszy potencjał zarónmo w zakresie badań podstawowych (subletalna
ekspozycja na pestyrydy) jak i praktycznych, przydaforych w planowaniu działań chroniących
bioróżnorodnośćlub zapobiegająrych jej ograniczaniu w obszarach rolniczych.

w to

2.

Wańośćmerytoryczna rozprawy
Częsc wstępna nie pozostawia wąĘliwościco do intencji badawczych autora i jednoznacznie
wskazuje na zagadnienią które składają się na badane zjawisko, między innymi odniesienie do
antropopresji jako c4mnika znacząco oddziafującego na bioróżrorodnośc, zwłaszcza
w środowiskach rolniczych, problem non-target arthropods czy kwestie konsekwencji
energetycznych narazenia na stresory środowiskowe. Wszystkie te zagadnienia znajdują
odzwierciedlenie w kolejnych działaniach Doktoranta, juk również w dalszych częściach
rozprawy. Autor nie formufuje hipotez badawczych" Iecz zamiast tego w sposób bardzo ogólłry,
moim zdaniem nieco nadmiernie generalizując, przedstawia trzy zasadnicze cele swojej pracy.
Metody inarzędzia do realizacji celów wybrane zostaĘ prawidłowo, w sposób, który najbardziej
skutecznie i wiarygodnie prowadzi do znalezienia odpowiedzi na postawione pytania. Rezultaty
przedstawiono w sposób czytelny,logiczny i konsekwentny. Podpisy i legendy do kazdej z grafik

są jasne, podobnie jak opisowa częśćrozdziałll Wyniki. Analiza uzyskanych wlmików
przeprowadzona zostńa w odniesieniu do bardzo szerokiego, wielowątkowego, ale

uporządkowanego i logicznego tła literaturowego. Tu warto zwrócić uwagą że Autor nie powiela
informacji podanych wcześniej w częściwstępnej. Doktorant umiejęfurie korzysta z prac
źródłowych, prawidłowo odnosząc do nich uzyskane przez siebie wyniki. Cztery grupy
wniosków, zebrane w czterech padrozdztałach, generalrrie prawidłowo podsumowują postawione
przez mgra Grzegorza Sowę problemy badawcze.

3. Poprawnośćredakcyjna rozprawy
Mgr Grzegorz Sowa musiał zmierzyć się zbardzo trudnym zadaniem przedstawienia obszemego
zgromadzonego przez siebie materia}u badawczego w sposób jak najbardziej czytelny
i uporządkowany. Efekt końcowy nie pozostawia wąĘliwości,że Autor włożyłw to wiele
wysiłku i osiągnął sukces. Praca jest przejrzysta, czytebra, a poruszanie się po niej znacząco
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Nauk Przyrodniczych
lnstytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
ul. Jagiellońska z8, 4o-o3z Katowice
tel.: 3z zo o9 59z,3z zo o9 46:-, e-mail: ibbios.wnp@us.edu.pl

t

lfr, UNIwERSvTET śrĄsxt
WKATOWICACH

ułatwia podziat na razdziaĘ i podrozdziĘ, jednoznacanie odzwierciedlający kolejnośćdziałań
eksperymentalnych. W układzie pracy nieco mylące jest jedynie kilkukrobrie posługiwanie się
jednakowo brzmiącym nagłówkiem ,,BiodiversĘ" w częścimetodyczrrei. W przygotowaniu
manuskryptów niewąĘliwie ten problem zniknie. Forma graficzna i redakcyjna zashrguje na
pochwałę, jest ptzejtzysta i czytelna, niejednokrotnie rozbudowane wykresy tozmieszczone byĘ
pojedynczo na stronach. Tam, gdzie było to możliwe i uzasadnione, Autor skondensował w}rniki
nie tracąc na czytelr:rościich formy gtaficznĄ, co szczególnie pozyĘwnie zwraca uwagę
w przypadku rycin 13-16. Rozprawa została napisana jasnym językiem, i bardzo starannie
ptzygotowana z punkfu widzenia stylu, esteĘki i edycji.

4. Uwagi kryĘczne
W tej częścirecenzji chciałabym wskazać pewrre elementy, które, moim zdaniem warto byłoby
uwzględnić podczas przygotowywania manuskryptów do publikacji (konieczrrość opublikowania
uzyskanyeh wyników nie pozostawia dla mnie najmniejszych wąĘliwościi to w pcstaci kilku
niezależnych artykułów). Chciałabyr§ zaznaczyc, że uwagi te nie umniejszają wartości naukowej
i wysokiej oceny merytorycznej. W niektórych kwestiach ponadto chciałabym wskazać kwestie,
którym, moim zdaniem, warto poświęcićkilka zdań dyskusji. Od nich zacznę a następnie, pod
koniec tej częścirecenzjł odniosę się do spraw wymagających raczej drobnej korekty niz szerszych
wyjaśnień.
1, W częściwstępnej pojawia się informacja o tym, że osobniki dostosowane do warunków
stresowych mo$ą gorze1 radzić sobie w warunkach ńezanieczyszczonych (lub szetzej:
pozbawionych oddziaĘwania warunków stresow;lch), popieraiąc je jak najbardziej prawidłowo
pracami źródłowymi, kluczowymi dla ekotoksykologii, jednak dafuiącymi się na okres sprzedż-3
dekad. Doktorant sfuszrrie zwraca ulragę na słabe eksperymentalłre udokumentowanie tych
stwierdzen, jednak ze względu na to, ze wTaca do nich w dalszej częścirozprał\T/ chciałabym
zasugerować pewien wątek do dyskusji nieco, moirn zdaniem, niedoreprezentowany
w przedstawionej pracy. Wiadomo dzisiaj bowiem, że tolerancja czynników stresowych moze
mieć źródłow takich zjawiskach, jak np. plastycznośćfenotypowa, zmiany epigenetyczną efekĘ
rodzicielskie czy rezetwy hĄologiczne, które zapewniają niezmienione funkcjonowanie
organizmu pomimo uszczerbku w przebiegu któregoś ze szlaków biochemicznych (te ostabrie
odnoszą się w szczególności do akĘwnościace§locholinoesterazy), Zmiany utrwalone
geneĘcznie raczej rnająbardzo małe znaczenie w kontekście zanieczyszczenia wywołane1a przez
człowieka. Autor rozprawy skoncentrował się w dyskusii na aspektach genetycznych, choć
uzyskane wyniki można do nich odnosić jedynie pośrednio. Rozwazania mgra Grzegorza Sowy
nie są bynajmniej błędne, uwazam jednak, ze warto uzupełrić dyskusję o inne znane z literatury
mechanizmy tolerancji, ponieważ nawet badania wielopokoleniowe, obejmujące kilka a nawet
kilkadziesiąt pokoleą nie zawsze dają podstawę do wnioskowania o mutacjach sprzyjających
tolerancji danego czynnika stresowego. Podobnie stwierdzenie autora mówiące o tym, że
adaptacja da związków toksycznych poprzez swoją energochłonnośćmogą zwiększać wrażliwość
osobników na inne naturahre stresory (podrozdział: ,,Aim of the study"}, wymagaĘby w dalszej
częścirozprawy uzupehrienia o ewenfualne kontrargumenty znane w literaturze jako crosstolerance czy multiresistance.
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2, We fragmencie dyskusji dotycząrym hamowania AChE sugeruje Pan możliwośćakumulacji
środków ochrony roślinnalw mszycach stanowiących pokarm badanych chrząszczy w warunkach
naturahrych. Cry wiadomo cośPanu na temat trwałościw środowisku i potencjafu do
kumulowanie się preparatów wybranych do badań? Jak dhrgo utrzymuje się aktywnośćbiobójcza
składnikón preparatu i jaki jest ich potencjalny skutek w postaci hamowanie AChE, w ekspozycji
drogą pokarmową?
3. Chciałam prosić również Doktoranta o opinię w następującej sprawie: w dyskusii analiĄe Pan
argument presji selekcyjnej w kontekście energeĘki procesów życiowych. Czy, Pana zdaniem,
mozna brać pod uwagę ,,upieczenie dwóch pieczeni" czyk że presja selekcyjna moze faworyzować
nie tylko z punktu widzenia opomościale: oporności ,,at low cost"? Opornośćat high cost
mogłaby nie zaowocować na dłuższąmetę stabilrrą populacją. }aka |est opinia Doktoranta w tej

kwestii?
4. W ostatlrim pytaniu prosiłabym o opinię, czy na podstawie jednego gafunku moze odnosić się
do wszystkich, albo choćby częścii*y.h, które z racji mniei powszechnego lub liczebnego
występowarria nie zostaĘ uwzględnione w eksperymentach? Czy testy z użyciem P. cupreus mogą
wyjaśnićwięcej niz Ęlko występowanie P. cupreus - choćby ?rzez wygrywanie konkurencji
międzygafunkowej? Czy rnożna przyląć, że P. cupreus charakteryzuje się naiwiększą tolerancją
wynikającą np. z plasĘczrrościfenotypowej i właśniedzięki temu jest gafunkiem dominującym?
Czy Doktorant ma jakieśprzypuszczenialhipotezy co do przebiegu analogicznych testów na
innych gafunkach chrząszczy, które występowĄ w miejscacĘ w których pobierano próby?

Spośród pozadyskusyjnych kwestii, prosfiabym o wyjaśnienie, skąd wynika różnica
zastosowanego stężenia pesĘcydu: określonego jako concentration equivalent 0.2
w eksperymencie ,,adaptation to insecticide" vs 0.3 w eksperymencie ,,Individual Tolerelnce or
Stochastic Death"? Proszę także o wyjaśnienie i sprecyzowanie skrótu LT50 - wskaź:ik taki

pojawia się po raz pierwszy w rozdziale wyniki. Wskazane byłoby, podczas przygotowywania
manuskryptów, rozwinąć skrót oraz przedstawić sposób korzystania z tego wskaźrika w części
wstępnej Iub najpoźniej w metodycznei tym bardziej, że Autor wykazuje istobre statys§cznie
różrice w jego wartościw Tabeli 7 i 8 oraz na rycinie 19. Pomimo to mgr Grzegotz Sowa nie
odnosi się do tych różnic w sekcji Discussion.
Sprostowania wymaga zawarte w dyskusji jednoznacznie błędne stwierdzenie sugerujące że
aceĘlocholinoesteraza jest neurotransmiterem, popierając to stwierdzenie cytacją: Toutant, 1989.
Należy podkreślić, że aceĘlocholinoesteraza nie jest neurotransrniterem, a stwierdzenie takie nie
pada bynajmniej u cytowanego autora, przeciwnie. Neurotransmiterem jest aceĘlocholina, jak
zgodnie z prawdą podaje Toutant. Należy zwrócić uwa$Ę na ten fragment, przygotowując
manuskrypt.

5.

Ocena końcowa (uzasadnienie 25-200 słów):
Podsumowując niniejszą recenzje stwierdzam, że nie mam wątpliwości co do jej merytorycznej
prawidłowościi wartości naukowej. Podtrzymuję i podkreślam wspomniane wcześniej
wieloaspektowośćanaliz, v,łykraczających poza opis zjawiską podejmujących próby wyjaśnienia
j"go podłoża. Przedstawiona tozprawa dowodzi szerokiej wiedzy, znajomościtechnik
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badawczych i statystycznych ataz odwagi naukowej Autora, który zebraŁ, opracował
i podsumował bardzo szeroki materiał badawczy. Uważarn, ze praca wnosi wiele informacji
i uzupeŁria wiedzę na temat reakcji non-target arthropods w warunkach antropopresji zwŁaszcza
w świetleprzywołane9o przez Doktoranta na wstępie braku danych eksperymentalnych, które
mogĘby zweryfikować stwierdzenia z przdornu wieków o kosztach wynikających z tolerancji
poszczególnych czynników stresowych.

la, niżĄ podpisany stwierdzam/ ze recenzowana tozprawa doktorska mgra Grzegotza Sowy
spehria warunki określone w ań. 13,1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65 poz. 595 z późn.
zmianami)
i wnioskuję do Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytefu }agiellońskiego w Krakowie
o dopuszczenie mgra Gtzegarza Sonvy do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

TAK/A+Ę
la, Ńżej podpisany wnioskuję o wyróźnienie rozprawy doktorskiej.
uzasadnienie wniosku
Wniosek o wyróżnienie uzasadniam przede wszystkim spójnością wiedzy teoretycznej Doktoranta
oraz podejścia prakĘcznego. Jego praca eksperymentaLra była gruntownie osadzona
w dotychczasowej dostępnej wiedzy ekotoksykologicznej. 7realizowanie projekfu doktorskiego
takiego, jaki jawi się na podstawie lektury rozprawy niewąĘliwie wymagał konsekwencji,
determinacji i samodyscypliny. To ostatnie wiążę szczególrrie z reallzacją gTantu w ramach
konkursu PRELUDIUM o tyfule odpowiadając}rm tyfułowi niniejszej rozprawy. Biorąc pod uwagę
wszystko powyższe, w powiązanit z uzyskaniem finansowańa z Narodowego Centrum NauĘ
aważam, że niniejsza razprawajest osiągnięciem zasfugując}rm na wyróżnienie,

TAKAJłE
Katowicą 14.0ż.2aż2
data sporządzenia recenzji
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