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1. Wartosc naukowa rozprawy 

A. Oryginalnosc badah 

Rozprawa dotyczy waznego gatunku stodkowodnego matza - racicznicy zmiennej, 
Dreissena polymorpha. Jest to modelowy gatunek inwazyjny, mog^cy osiggac ogromne 
liczebnosci w roznych ekosystemach i w roznych sytuacjach ekologicznych. Zwi^zana z tym 
jest rola jak^ odgrywa D. polymorpha w warunkach naturalnych i w gospodarce cztowieka. Z 
jednej strony jest to rola pozytywna (np. oczyszczanie wody z zawiesiny, baza pokarmowa 
dia wielu gatunkow gtownie ryb i ptakow wodnych, wzbogacanie srodowiska o 
mikrosiedliska dIa licznych bezkr^gowcow, czyli wptywanie na roznorodnosc biologicznq), z 
drugiej - negatywna (np. obrastanie urzqdzeh hydrotechnicznych, redukcja liczebnosci 
niektorych gatunkow matzy i innych fi ltratorow). W ostatnich latach wykorzystuje si^ 
aktywnosc racicznic w systemach wczesnego ostrzegania monitoruj^cych jakosc wody. To 
wszystko sprawia, ze D. polymorpho jest cz^stym obiektem badan - bibliografia tego 
gatunku liczy juz kilka tysi^cy pozycji. Mimo to sg jeszcze pewne elementy biologii i 
behawioru racicznic poznane w stopniu niedostatecznym. Nalez^ do nich np. zagadnienia 
zwi^zane z rozmieszczeniem matzy w srodowisku, w tym z procesami tworzenia 
wieloosobnikowych kolonii, wspotzaleznosci mi^dzy racicznicami a duzymi matzami z rodziny 
Unionidae, czy zmiany aktywnosc! racicznic, przejawiajqce si^ zamykaniem i otwieraniem 
muszli, w odpowiedzi na zmiany czynnikow srodowiskowych. Wtasnie takim aspektom 
poswiQCona jest oceniana rozprawa. 

B. Wartosc naukowa artykutow 

Gtown^ cz^sc rozprawy stanowi^ trzy oryginalne artykuty, wszystkie o charakterze 
eksperymentalnym, opublikowane w bardzo znacz^cych biologicznych czasopismach 
naukowych: Current Zoology (IF = 2,070), Freshwater Biology (IF = 3,404) i Hydrobiologio (IF = 
2,325). Artykuty te prezentujq badania o charakterze eksperymentalnym, przeprowadzane 
zarowno w laboratorium, jak i w terenie, a w tym ostatnim przypadku uzupetnione s^ takze 
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obserwacjami terenowymi. to artykuty kilkuautorskie, ale we wszystkich przypadkach 
doktorantka jest pierwszg autorkg z dominuj^cym udziatem (55-70%) obejmuj^cym 
koncepcJQ pracy, przeprowadzenie eksperymentow 1 interpretacjQ uzyskanych wynikow. 
Wszystkie artykuty opublikowane s^ w renomowanych czasopismach, sitq rzeczy musiaty 
przejsc rygorystyczng procedure ewaluacyjn^, co juz wskazuje na ich duzq wartosc naukowq. 
Ja rowniez wysoko oceniam trzy artykuty wchodz^ce w sktad rozprawy, zarowno ze wzgl^du 
na ich zawartosc merytoryczn^, jak i bardzo dobrze zaprezentowane dyskusje, ktore mogq 
stanowic punkty wyjsciowe dalszych badah. 

2. Wartosc merytoryczna rozprawy 

RozprawQ Pani mgr Anny Dzierzynskiej-Biatohczyk ogolnie oceniam wysoko. Fakt, ze 
trzy artykuty, b^dqce podstawg rozprawy, zostaty opublikowane w wysokorankingowych 
czasopismach naukowych i byty obJQte szczegotow^ procedure ocen recenzenckich, daje 
gwarancje poprawnosci merytorycznej i metodologicznej oraz potwierdzenia duzej wagi 
poruszanych problemow badawczych. Tekst wst^pny rozprawy, spajajqcy prace 
opublikowane i b^dgcy komentarzem autorskim jest dobrze napisany. Nalezycie wprowadza 
w tematyk^ badawcz^ i swiadczy o bardzo dobrej znajomosci poruszanych zagadnieh 
obejmujgcych problematykQ rozprawy. Doktorantka rzeczowo omawia uzyskane wyniki na 
tie literatury przedmiotu. 

3. Poprawnosc redakcyjna rozprawy 

Rozprawa, b^d^ca spojnym tematycznie zbiorem artykutow, jest starannie 
przygotowana pod wzgl^dem edytorskim i technicznym. Styl artykutow jest zwarty, a ich 
uktad typowy dIa publikacji naukowych i zgodny z wymaganiami redakcji poszczegolnych 
czasopism. Szata graficzna nie budzi zastrzezeh. Teksty, zarowno publikacji, jak i rozdziatow 
komentarza autorskiego spajaj^cego rozprawy, s^ napisane dobrym JQzykiem - w dobrym 
stylu i w jasny sposob prezentujq problematykQ badawcz^. Znalaztem tyiko dwie niescistosci 
zwi^zane z cytowaniem literatury. Na str. 5 cytowany jest Kotodziejczyk (2009), natomiast w 
spisie literatury, pod poz. 22 jest Kotodziejczyk (2007). Druga niescistosc to nazwisko autora 
cytowanego na str. 11 - Gabriel-March, ktore w spisie (poz. 10) zmienia s\q na Garcia-March. 

4. Uwagi krytyczne 

W zasadzie poza tymi drobnymi usterkami nie mam do rozprawy zadnych zastrzezeh 
merytorycznych. 

5. Ocena koncowa 

Recenzowany cyki trzech publikacji wchodz^cych w sktad rozprawy doktorskiej 
dowodzi, ze Doktorantka jest bardzo dobrze przygotowana, zarowno pod wzgl^dem 
teoretycznym, jak rowniez znajomosci wielu metod eksperymentalnych i badah terenowych, 
do dalszej pracy naukowej. Ten cykI publikacji stanowi przemyslan^ koncepcyjnie, poprawnie 
wykonan^ i opisanq catosc. Wyniki uzyskane przez Doktorantka w sposob znacz^cy 
przyczyniajq SIQ do poznania relacji wewn^trzgatunkowych racicznicy zmiennej w kontekscie 
przegQSzczonych kolonii, relacji mi^dzy roznymi gatunkami matzy z punktu widzenia 
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wyborow D. polymorpha podtozy do osiadania oraz zmian behawioru racicznic pod wptywem 
roznych czynnikow srodowiskowych. Na podstawie catosciowej analizy rozprawy doktorskiej 
Anny Dzierzynskiej-Biatohczyk stwierdzam, ze Doktorantka jest zaawansowan^ badaczkq, 
ktora potrafi dobrze sformutowac tematy badawcze, efektywnie wykorzystac dost^pne 
zrodta informacji, zastosowac odpowiednie metody badah laboratoryjnych i terenowych 
oraz opracowac i zanalizowac wyniki. Ma tez umiejQtnosc organizowania pracy zespotowej. 

Ja, nizej podpisany stwierdzam, ze recenzowana rozprawa doktorska mgr Anny Dzierzynskiej-
Biatohczyk spetnia warunki okreslone w art. 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 pozn. zmianami) i wnioskuj^ do Rady Wydziatu Biologii i Ochrony Srodowiska 
Uniwersytetu Mikotaja Kopernika w Toruniu o dopuszczenie Kandydatki do dalszych etapow 
przewodu doktorskiego. 

Biorgc pod uwagQ wysokg wartosc merytoryczng rozprawy, roznorodnosc badah 
eksperymentalnych podbudowanych badaniami terenowymi, oryginalnosc uzyskanych 
wynikow oraz dominujqcy udziat Doktorantki w powstaniu publikacji wchodzqcych w sktad 
rozprawy a opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, sktadam wniosek o 
jej wyroznienie. 

Krzysztof Lewandowski 

Warszawa, dn. 20.11.2019 r. 
podpis recenzenta 
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