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Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr Doroty Kidawy
Pl: Odpowiedz ekologiczna,fi;jologiczna i behawioralna Alczyka Alle Alle na zmienne
warunki troficzne i srodowiskowe wArktyce

Na wstepie chcialem wyrazic wdziecznosc doktorantce, promotorowi i Wydzialowi Biologii
DO za podjecie sie nowoczesnej, europejskiej formy przygotowania doktoratu. Od lat
apelowalem, zeby tak jak jest to w wiekszosci krajów Europy Zachodniej doktorat byl
zlozony z opublikowanych, lub przyjetych do druku prac naukowych. We wspólczesnej ostrej
konkurencji o etaty i projekty na rynku naukowym, nasi doktoranci przegrywali na starcie ze
swoimi rówiesnikami, poniewaz po 5 latach od zakonczenia studiów stawali do konkursów z
napisanym po polsku manuskryptem doktoratu i zwykle jedna publikacja z innego tematu.
Podnoszony przez krytyków tego modelu problem wspólautorstwa, jest oczywiscie latwy do
rozwiazania przez deklaracje autorskie, a sednem oceny staje sie to czy zestaw
prezentowanych prac wnosi cos nowego do wiedzy i na ile istotna jest ta informacja. Dzieki
publikowaniu doktoratu w dobrych, recenzowanych, miedzynarodowych czasopismach
recenzentowi odpada nudna praca korektorska, sprawdzanie bledów jezykowych czy
niedostatków stylistycznych. Oznacza to równiez, ze w czesci krytycznej recenzji nie mozna
zawierac uwag w rodzaju "autor powinien uwzglednic te uwagi przy opracowaniu
manuskryptu do druku". Dyskusja z autorem takiego doktoratu jest wiec raczej rozwazaniem
wagi jego prac, ewentualnie naukowej polemiki z opublikowanymi juz pogladami. Po tym
wstepie, przystepuje do omówienie istoty sprawy, czyli oceny merytorycznej prezentowanej
pracy.
Rozprawa, napisana pod kierunkiem profesora Lecha Stempniewicza w Katedrze Ekologii i
Zoologii Kregowców DO sklada sie z trzech wspólautorskich prac opublikowanych (jedna w
druku) w bardzo dobrych czasopismach z listy filadelfijskiej. Dwie prace w Polar Biology
(impact factor powyzej 1,2) waznym czasopismie dla ludzi zajmujacych sie obszarami
polarnymi i jedna w Marine Biology Research (IF powyzej 1) czasopismie o szerokim zasiegu
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czytanym przez wiekszosc badaczy morza. Ranga czasopism nie budzi najmniejszych
watpliwosci, co wazniejsze zadne z nich nie jest lokalne, ani w zaden sposób nie jest
zwiazane z macierzysta instytucja doktorantki. We wszystkich trzech przypadkach Pani
Kidawa jest pierwsza autorka, a zlozone oswiadczenia jej oraz wspólautorów o zakresie
wlozonej pracy nie pozostawiaja watpliwosci, ze to ona byla glównym autorem
prezentowanych dziel - w sensie opracowywania koncepcji, interpretacji wyników i pisania
pracy.
Najpierw kwestia wyboru tematu i przedmiotu badan - czy jest to istotne zagadnienie
naukowe, dotad niedopracowane w literaturze?

Biologiczne efekty zmiany klimatu sa bardzo

modne wsród badaczy, ukazuje sie na ten temat wiele prac w najlepszych czasopismach
naukowych i z bardzo szerokiego zakresu specjalnosci. A1czyk nalezy od kilkunastu lat do
ulubionego modelowego zestawu badanych w Arktyce gatunków, a dzieki wieloletnim
pracom zespolu prof. Stempniewicza, Polska jest widoczna w tej miedzynarodowej
konkurencji. Badania nad a1czykiem w latach 80-tych koncentrowaly sie na jego fizjologii,
bioenergetyce, kosztach energetycznych wzrostu i wychowu pisklat, efektach drapieznictwa,

wreszciepojawilasie seriapracprzedstawiajacychzmieniajacasie bazepokarmowaa1czykai sklad jego diety w róznych obszarach. Podejscie prezentowane przez doktorantke - w
szczególnosci badania hormonu stresu u a1czykaoraz interdyscyplinarne obserwacje laczace
srodowiskowe dane oceanograficzne, meteorologiczne i autekologiczne, nie bylo dotad
stosowane na prezentowana w doktoracie skale, wiec mozna przyjac, ze zarówno tematyka
jak i metodyczne podejscie ma walor nowosci naukowej.
Koncepcja doktoratu zakladala odpowiedz na pytanie jak zmienia sie ekologia
planktonozernego ptaka w odpowiedzi na zmiane bazy pokarmowej i warunków srodowiska.
Glównym narzedziem badawczym autorki byla analiza behawioru ptaków (badanie czestosci i
dlugosci lotów po pokarm)

uzupelniona o nowoczesne parametry takie jak okreslanie

poziomuhormonustresu - kortykosteronu, jako uniwersalnego wskaznika zmiany kondycji i
fizjologiizwierzat.Doktorantkapodzielilaprace na trzy etapy - w pierwszymanalizowala
efekt warunków krótkoterminowych (pogoda) na poziom stresu u ptaków oraz efekty
stresowe zwiazane z wychowem pisklat. Co bardzo istotne, do tych analiz doktorantka
podeszla krytycznie i nowatorsko, proponujac zamiast zwyczajowego oznaczania poziomu
hormonu stresu we krwi, oznaczanie go w odchodach. Metoda zostala zweryfikowana
biochemicznie i autorzy pracy wykazali, ze daje ona wiarygodne wyniki, co szczególnie
wazne nowa metoda jest nieinwazyjna, mniej wrazliwa na efekt chwilowy, natomiast daje
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bardziej uogólniona odpowiedz na stezenie hormonu stresu w okresie kilku godzin. To bardzo

ciekawe obserwacjei wazna modyfikacjametody - po raz pierwszyzastosowanejdo tego
gatunku ptaka. Praca wykazala, ze zmienne warunki pogodowe nie powoduja widocznych
efektów u doroslych ptaków, natomiast piskleta sa na nie wrazliwe

- co autorzy przypisuja

trudniejszej termoregulacji pisklat.

Druga praca poddaje analizie efekt obciazaniaptaka loggerem- urzadzeniemrejestrujacym
dlugosc lotu i temperature. To wazna metodycznie publikacja, bo pozwala zorientowac sie jak
na wyniki badan wplywa uzycie wybranego urzadzenia. Wobec coraz wiekszej popularnosci
automatycznych czujników do badan dzikich zwierzat, tego rodzaju analizy sa bardzo istotne
dla oceny poprawnosci uzyskiwanych wyników. Przy pomocy obserwacji grupy kontrolnej,

autorzy wykazali statystycznieistotny efekt loggerów - polegajacy na wiekszej dbalosci
ptaków eksperymentalnych o swoja kondycje (dlugie loty zerowiskowe) i gorszej kondycji
pisklat tej grupy.
Trzecia praca porównuje dwie kolonie ptaków polozone w odmiennych warunkach
srodowiskowych - jedna umiejscowiona w poblizu optymalnych zerowisk, druga w
znacznym oddaleniu. Autorzy w czasie dwóch sezonów legowych porównali strategie
zerowiskowa ptaków z tych kolonii. W obydwu miejscach ptaki przyjmowaly podobna

strategie - w sytuacji oddalaniasie optymalnychzerowisk (przesunieciemas wodnych z
kalorycznym planktonem) zwiekszaly dlugosc lotów po pokarm i zmniejszaly czestotliwosc
karmienia. Podobnie jak w przypadku pracy opisujacej efekt zmiennej pogody, ptaki dorosle
mniej odczuly zmiane warunków zycia niz ich piskleta, które rozwijaly sie wolniej w kolonii
poddanej ocieplajacemu wplywowi wód atlantyckich.
Najwazniejszym osiagnieciem naukowym, opisanym w zestawie trzech prac, jest wykazanie,
ze adaptacja do nowych warunków srodowiskowych zachodzi latwiej u ptaków doroslych,
które dzieki temu, ze sa dlugowieczne (zyja zwykle kilkanascie lat) moga radzic sobie ze
zmiennymi warunkami zarówno chwilowymi (pogoda) jak i dlugotrwalymi (klimat). Opisana

przez autorkestrategia zyciowajest ewolucyjnielogiczna- dlugowiecznyptak dba najpierw
o swoje przetrwanie, bo nawet strata kilku sezonów reprodukcyjnych nie przekresla jego
zyciowego sukcesu. Nie oznacza to, ze zmiany klimatu nie odbijaja sie w dlugofalowy sposób
na kondycji calej populacji, jej sukcesie rozrodczym i w efekcie liczebnosci.
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Pytania do doktorantki:

1) Znana jest, opisana w latach 70-tych w Norwegii sytuacja kryzysowa maskonura, który
stracil zasoby pokarmu dla swych pisklat (znikly na prawie 20 lat lawice sledzia) ale
poniewaz te dlugowieczne ptaki co roku przystepowaly do legów, i zajmowaly kolonie, dlugo
nie zauwazano, ze przez wiele lat efektywnosc ich rozrodu spadla do minimum. Poniewaz w
obu przypadkach (maskonur i a1czyk)ptaki dorosle potrafily zadbac o swój pokarm (inny niz
dostarczany piskletom), a z literatury wiadomo, ze poza sezonem legowym a1czyk zywi sie

- czy

malymi rybami

prawdopodobne jest powtórzenie sie historii z maskonurem - tzn.

zalamanie produkcji pisklat a1czykaprzy utrzymaniu doroslej populacji?
2) Wedlug mnie, kluczem do rozwazan o adaptacji a1czykówdo zmiennych warunków bylaby
analiza wiekowa, i tak jak w przypadku ryb, mozna by okreslac lata dobrej reprodukcji
populacji i lata chude. Czy sa jakies nowe przeslanki, ze taka analize da sie zastosowac do
ptaków?
3) Czy znane sa z literatury przyklady drastycznej zmiany pokarmu u ptaków wobec
niedostatku preferowanego skladnika?

mozna sie spodziewac, ze mobilny, sprawny

fizycznie i nieglupi kregowiec znajdzie sobie jakis substytut w bardzo zasobnym (nawet po
ociepleniu) w pokarm oceanie.
Podsumowujac uwazam, ze praca Pani Doroty
opracowaniem,

spelniajacym

warunki

Kidawy jest bardzo wartosciowym

stawiane ustawowo rozprawom

doktorskim.

Wspólautorstwo prac, w przypadku tak zlozonej problematyki i interdyscyplinarnego
podejscia jest dodatkowym atutem doktorantki, która potrafi budowac zespól i pracowac
druzynowo. W tego rodzaju badaniach, nikt nie osiagnie dzis samodzielnie znaczacych
wyników, a miara jakosci naukowca jest jego zdolnosc do twórczej kooperacji. Prezentowany
doktorat jest samodzielnym, nowatorskim dzielem naukowym o duzym znaczeniu
poznawczym i przeprowadzonym metodycznie we wzorowy sposób.

Wnioskuje o

dopuszczenie pracy do dalszych etapów przewodu doktorskiego i wyróznienie jej stosownie
do obyczajów Wydzialu Biologii UG.
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