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Recenzia w postgpowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora

habilitowanego nauk Scislych i przyrodniczych w dyscyptinie nauki o ziemi

i Srodowisku Pani dr Katarzfnie Marcisz

Podstaw4formaln4opracowanianiniejszejrecen{ijestpismoPanadr.hab.Ctoegorzz
Rachlewiczq Przewodnicz4cego Rady Naukowej dyscypliny nauki o Zierni i srodowisku

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 wrzexinia 2o2l r. o powolaniu

mnie jako rccenzeota w sklad Komisji habilitacyjnej w postepowaniu w spmwie nadania

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk scistych i przyrodniczych w dyscyplinie

nauki o Ziemi i Srodowisku Pani dr Katarzynie Marcisz (pismo WG0000-61/I+2020DO21 z

<lnia 15.09.2021).

Podstawgprawn4tworzyustawazdnia20lipca20lsr.Prawoosz,kolnictwiewyzszym
i narrce @2.U. i)OZt ,., pr. ilt zs nt.), Kryteria oceny dorobku zawiera art 219 uat, I pkt

2 Ustawy.

Material wyj6ciowy do recen4ii stanowi4:

1) dane wnioskodawcY,

2)autoreferatprzedstawiajqcyopiskaieryorazistotnejaktywno&:inaukowejwwiEcejniz
jednej uczelni,

3) wykaz osi€nigd w pracy naukowo-badawczej,

4) prze.dstawienie wlasnego wkladu we wsp5lautorskie publikacje'

5}oSwiadczeniadotycz4ceudzialuwsp6larrtorowwopracowaoiachtworzqqychosiqgniqcie
naukowe,

6) kopia dokumentu potwierdzaj4cego uzyskanie stopnia naukowego doktora

W zwiqzku z powyiszym pod wzglgdern fonnalnym wniosek uznajq za kompletny i spetniajqcy

warunki przytoczonego rozporz4dzenia)'

Sylwetka i ronn'6j zawodowy Kandydatki

PaniKatarzynaMarciszzwiqzarrajestzUniwersytetemim.AdamaMickiewiczawPo-
znaniu' gdzie po studiach na Wydziale Nauk Geograficzrych i Geologicznych uryskala w roku

20 1 1 tytut magistra w roku 20 1 5 uzyskala stopief doktora nauk biologiczrych w dyscyplinie

ekologiaspecjalno66hydmbiologi4paleoekologianaWydzialeBiologiiUniwersytetuim.Ad-
ama Mickiewicza w poznaniu na podstawie rozpralvy doktorskiej pt. -Short- and long-term

testate amoeba ecnlogy in Splugrrum peatlands-' Promotorem pracy doktorskiej byl pT of' dr
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hab. Mariusz Lamentowicz, 7a( promotorem pomocniczym - dr hab. Piotr Kolaczek, prof.
UAM.

Od roku 2015 do chwili obecnej Pani IGtarzyna Marcisz zwiqzana jest zawodowo z
Pracowni4 Ekologii i Monitoringu Mokradel (obecnie Pracownia Ekologii Zmian Klimatu)
UAM w Poznaniu, pocz4tkowo jako dollorantka, sta2ystka i wykonawcryni grant6w badaw-
cryc[ a od 2019 do chwili obecnej jako adiukr

W trakcie omawianego olcesu dr Katarryna Marcisz odbyla teZ sta2e naukowe w Szwaj -
carii, w Institute ofPlant sciences, university ofBern oraz (w roku 2013 i w latach 2016-2017).

Ocena osiqgnigcia naukowego bgil4cego podstrwq ubiegania siq o stopief doktora
habilitowanego

Na osi4gniEcie naukowe wskazane przez Habilitantkg sklada siE pig6 angietskojgrycz-
nych publikacji naukowych pod wspolnym t5rtulem ,Cechy frrnkcjonalne ameb skorupko-
wych jako nowe wskainiki w paleoekologicznych badaniach torfowisk' opublikowanych
w latach 201G2021. wszystkie te prace majq charakter wspolautorski, a Pani dr Katarzfna
Marcisz jest ich pierwszam autorem.

Prace opublikowane zostaly w czasopismach z Impact Factor (IF) uwzglgdnionych na
liScie A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyiszggo, uzyskujqc lqczry IF (zgoclnie z rokjem
publikacji) w wysokodci 17.472 oraz w sumie 400 pkt MNiSW.

Przedmiotem badair, kt6rych wyniki zaprezentowano w omawianym zbiorze publikacji,
sq torfowiska, kt6re nabierajq coraz wiEkszeg o znaczeria jako ostoje bior62norodnosci,
ekosystemy wylqpzaj4ce z obiegu wggiel atsnosfery c y czy depozytoria infonnacji
paleoekologicznych. Ten ostatni aspekt stanowi wla^fuie gl6wn4 sferg zainteresowaf
naukowych dr Katar4yny Marcisz. 54 one realizowane konsekwentnie od kilkunastu lat poprzez
udzial w szeregu projektach badawczych w ramach migdzynarodowych zespol6w, zlo2onych z
wybitnych specjalist6w w tej dzie&inie. Efektem jest opublikowanie lEcznie 34 prac
naukowych o wysokim wspolczynniku wplywu. Pigc z tych publikacji sklada sig na osiqgnigcie
naukowe stanowi4ce podstawg do nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Pierwsze caery z nich zostaty opublikowane w wysokopunktowanych czasopismach
naukowych. Pi4ta publikacja ulokowana w wydawnictwie o nieco nizszej porycji w rankingu,
stanowi cenne wieloautorskie podsumowanie wiedzy o roli ameb skorupkowych w badaniach
paleoekologicznych. wskazuje rowniez luki w wiedz.y i tym samym wzracz;- kierunki
prrysdchbadari.

Habilitantka sformulowala og6lny cel pracy, kt6rego osi4gnigcie mai4 dokumentowa6
wybrane publikacje. Bylo to rozwinigcie i wykorrystanie nowego narzQdzia do rekonstrukcji
paleosrodowiskowych, jakie stanowiq cechy funkcjonalne ameb skorupkowych.
Rozpoznawalne sznz4'*i tych organizm6w odnajdywane s4 w profilach torfowych, osadach
zbiomik6w wodnych i w obrqbie innych ekosystem6w mokradlowych. przedlo2one publikacje
dotycz4 przede wszystkim wynik6w uzyskanych w trakcie badan torfowisk mszamych.



Wymaga to systematyczrych i pracochlormych badai mikroskopowyc[ analiz jakoSciowych i

ilo5ciowych a nastqpnie intcrpretacji zebranych danych w kontekScie uwanmkowafi i

ekologiczrych. Zastosowanie majq tutaj wyspecjalizowane programy komputerowe' Uzyskane

*y.rili, o 
"t 

u.utt".r" hterpretacji dawnych warunk6w ekologicmych' s4 weryfikowane przez

danepozyskanemetodamiirrnychdyscyplin,couzasadniaudzialwbadaniachszerokiegogrona
specjalist6w. Zagattnienia t€ 

-^*t*ty 
sw6j szczeg6lowy wyraz w poszczeg6lnych artykulach

"Vff* 
N" pot r"ty niniejszei o"*y otiqgt'ig"ia naukowego Habilitantka sformulowala

nastgpujqce cele szczegolow", zreji^**" w r6inych kombinacjach w ramach pigciu

przedlo2onYch Prac:

1. eksploracja roinorodnych cech funkcjonalnych ameb skorupkowych' kt6re mo2emy zrnie-

rz76 na skorupkach ameb zgromadzonych w torfie;

Z. ,ozpoznanie powr ezltt rrrrgnzy cechami fimkcjonalnymi ameb skorupkowych

a dlugofalowymi 2sfenami Srodowiska;

3.okre*lenieaaczeniaposzczeg6lnychcechfirnkcjonalnycharrebskorupkowychdla
potepszenia interpretacji ekologicznych i paleoekologicmych;

+. ,pora4^i" ti"ty .r.r, n r.lona,lnycbameb skonrpkowych szczeg6lnie istotnych dla inter-

pretacji danych paleoekologicznych'

W trakcie prrygotowywania do dnrku artyh*y te przeszly pelen proces

zenckiej, s4d powtoma ich ocena bylaby bezprzedrniotowa PoniTej odniose siQ zatem gl6wnie

do wybranych zagadnie4 zastugujacych na szczeg6ln4 uwagE w poszczeg6lnych publikacjach'

stanowiqqych osiqgpiecie oauko*eg;, \dqcego podstaw4 ubiegania sig o stopiei doktora ha-

bilitowanego.

Marcisz K., Colombaroli D', Jassey V'E'J'' Tinner W'' Kolaczek P'' @ka M'' Karpi6ska-

Kolaczek M., Slowinski r"r- i"rr,i.J", M., 2j16. A novel testate amoebae trait-based

approach to infer ewironnteii axt*to*" in Sphagnum p eatlands' Scientific Reports 6'

33907.

Badania przeprowadzono na dw6ch torfo*'iskach mszarnych zaburzonych w przesdo6ci w re-

zultaciepo2:aruieksploatacjitorfu.Przearralizowanorelacjetychzaburzefizemtirykarnilr:zryytllfii
strukturgpopulacji,cechyfuokcjonalneizr,6inicowaniefunkcjonalneamebskorupkowy.ch.Wykazano
moiliwosd wykorzystania niekiorych cech tych organizn6w jako posrednich wskainik6w przernian

Srodowiskawprzeszlo6r:i,apodalszejanalizietychzwiqzk6w,takzejakocennychindykator6wstanu
ekosystem6w wsP6tczesrrYch'

MarciszlC,LamentowiczM-,@kaM',ColombaroliD"AdotfC''Tirmerv''2019'Respon-
sesofvegetationandtestateamoebatraitcompositiontofiredistwbancesinanduolmdabog
in central Ewopean to*toi 1no*n"rn Poland) ' a'd-tt'y Science Reviews 208' 129-139'

Na podstawie anal@ 5lad6w pouarow w ryTla:-lPrfowisk 
odtworzono przerniany ich ro6lin-

no5ci i biocenoz mtk "".g ;;;;'of."i" *t Li"t e 50 hL Dane te potwierdzono przez porownanie

,-*y,iu-i"ry"*^y.i i*y.i *aoa.ni posrednimi oraz poprzez analizg danych historycznych, wy-

niki te potwierdzajq auA fzy;;o6t 'tio'*itt "-"t *onipkowych jako bioindykatomw ?alllr'lrlh

w ekosysternac,h torfowiskowYch'

3



Marcisz K., KolaczekP., Galka M., Diaconou A.-C., Lamentowicz M.,2O2O. Exceptional hy-
drological stability o/a Sphagnum- dominated peatland over the Late Holocene. Quatemary
Science Reviews 231, 106180.

W wyniku szczegolowych badai profilu torfowego odtwormno historig zrnian hydrologicz-
nych, skladu ro6linnoSci i przypadk6w po2,ar6w na torfowisku mszamym w okesie ostatnich 1500 lat.
Zbadano zmiany c.ech funkcjonalnych i morfologicmych ameb skorupkowych oraz zr62nicowanie
funkcjonalne ich populacji. Przeprowa&ona rekonstnrkcja wykazata rzadko spotykan4 stabilnoSc hy-
drologicznq badanego torfowiska w okresie p6inego holocnu. Przeprowadzone obserwacje mog4 by6
wykor4ystane w planowaniu ochrony cennych ekosystem6w torfowiskowych.

Marcisz IC, Buczek K., Gatka M., Margielewski W., Mulot M., KolaczekP .,2021. Past testate
amoeba communities in landslide mountain fens: the relationship between shell types and se-
diment. T\e Holocene, DOI: 10.1 1771095968362199464"1.

Pionierskie badania ameb skorupkowych w osuwiskowych torfowiskach g6rskich. Stwier-

dzono, iE niskie liczebno6ci ameb uniemo2liwiajq wiarygodne odtwarzaoie wanrnk6w hydrologicz-

nych, natomiast czgste zrniany gatunk6w dominujqcych odzwierciedlaj4 dynamikg proces6w lhologicz-
nych tych torfowisk.

Marcisz IC, Jassey V.E.J., Kosakyan A., Krashevska V., Latr D.J.G., Lara E., Lamentowicz
L., Lamentowicz M., Macumber A., Mazei Y., Mitchell E.A.D, Nasser N., Patterson T., Roe
H., Singer D., Tsyganov A., Foumier B., 202O. Testate amoeba functional traits and their use
in paleoecologt Frontiers in Ecology and Evolution 8 ,575966.

Synteza alfiralnej wiedzy o cechach morfologicznych i funkcjonalnych ameb skorupkowych i
ich zwiqzkach ze zrnianami Srodowiskowymi w odniesieniu do zagadnien ekologicznych, ewolucyi-
nych, genetycznych, biogeogra.ficznych i paleoekologicznych. Om6wiono kluczowe cechy ameb, naj-
bardziej uryteczne dla interpretacji wfnik6w badan ekologicmych. Zwr6cooo szczeg6lnq uwagg na
wci42 ishiejQce luki w wiedry i tym samym wskazano potencjalne kienurki przyszlych badair.

Podsumowujqc oceng osiqgnigcia naukowego stwierdzam, iro zzJ,ozarre cele og6lne i
szczegolowe zostaly jasno sformulowane, zrealimwane i odpowiednio udokumentowane w
przedloZonych publikacjach. Ich osiqgnigcie wymagalo od Habilitantki przeprowadzenia sys-

tematycmych i pracochlonnych badai. Kolejne publikacje s4 Swiadectwem rozwojq bazujqc
konsekwentnie na wcze6niejsrych wynikach i doSwiadczeniach. W efekcie pani dr Katarrr.na
Marcisz zyskala kwalifikacje uznanej specjalistki w dziedzinie paleoekologii, szczeg6lnie w
zakresie metod analiz arneb skorupkowych i zagadniei zwi?anymi z wplywem pozar6w na
ekosystemy naturalne.

Ocena innych osi4gnigc naukowo badawczych i ektywnoSci naukowej

Dorobek naukowy dr Katarzyna Marcisz jest aacz4cy. Obejmuje lEcznie 136 porycji,
w tym 47 oryginalnych prac naukowych i 89 komunikat6w i doniesief naukowych. wigkszo66
prac opublikowano w jgzyku angielskim, w tym 34 w czasopismach z Impact Factor.
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Pi96 z tych publikacji, stanowi4cych osiqgnigcie naukowe bqd4ce poclstaw4 przewodu

habilitacyjnego, om6wiono powyzej. SpoSr6d pozostalych artykul6w 7 opublikowano przed,

a 35 po uzyskaniu stopnia doktora, co wskazuje na wyj4tkowo duza aktpmo6e naukow4

Habilitantki w okresie ostatniego szeiciolecia. L4czny dorobek naukowy wyftu2ony w formie
punktowej 4odrie z kryteriami MNiSW wynosi 2121, a lqczny Impact Factor (zgodnie z

rokiem opublikowani a): 145.11.

Pod wzglgdem zakresu merytorycarego badail w catym okesie aktywno6ci naukowej
pani dr Katarzyna Marcisz konsekwentnie wykorzystuje i roarvija swoje kwalifikacje i

do$wiadczenie na styku zagadoieir biologicznych i nauk o Ziemi, co w praktyce przrklada siE

na poglgbione badania ekologicme ze wskazmiem na ich wykorzystanie w zakresie ochrony
Srodowiska. WigkszoSi tych publikacji stanowi poszerzenie badair nad amebami

skorupkowymi i innymi zagadnieniami badaf paleoekologicznych. Osiqgnigcia w tej

dziedzinie pozwalajQ jej systematycaie petnid rolq eksperta w interdyscyplinamych,
migdzynarodowych zespolach badawczych. Przeklada sig to na udzial w projektach

badawczych finansowanych ze Srodk6w zagranicznych i krajowych. L4cznie Habilitantka
uczestniczyla w la1ach 2Ol2-2O21 w realizacji siedmiu projekr6w roi:nej rangi, gl6wnie jako

wykonawca, rzadziej jako kierownik Fojektu.

Zainteresowania naukowe nie objgte zakresem zestawu prac habilitacyjnych ujawniajq
sig w tematyce pozostatych, liczrych publikacji. Poszerzaj4 one zakres typologicmy i prze-

strzenny o inne ekosystemy i obszary geograficzne. Prace te dotycz4 ekosystem6w jeziomych

i innych ekosystem6w torfowiskowych tak na obszarach niinwych (torfowiska Nihr Polskiego)
jak i terenach g6rskich (Alpy i Karpaty). Na uwagg zastuguj4 badania torfowisk syberyjskich.
W fle tych prac sq szersze problerny realizowane prznz zesp,6l badawcry Pracowni Ekologii
Zmian Klimatu UAM pod kierunkiem prof. dr hab. Mariusza Lamentowicza. Dotyczy to m.in.
aktualnych zagadniefl klimatycznych, wykorzystania metod peleoekologicznych w badaniach

historycznych i przemian krajobraz6w kulturowyctL czy udziatu w opracowywania skut€cz-
nych metod ochrony przyrody. Przfkladowo, przeglqdowe artykuty wspolautorskie prezentujq
perspektywg paleoekologicarq na antropogeniczne ocieplenie klimatrl przewidywania doty-
cz4ce akumulacji wggla przez torfowiska w kontek3cie postgpujEcego ocieplenia klimatu oraz
rekonstukcje zrnian hydrologicznych torfowisk europejskich w ciqgu ostatnich 2000 lat.

Duza aktywno66 naukowa dr Agnieszki Parzych przejawia sig takze w realizacji
licznych projekt6w badawczych, uczestnictwie we wsp6$racy naukowej z instyhrcjami
krajowymi i zagranicznymi oraz udzialem i prezentacj4 wynik6w na kilkudziesigciu
konferencjach naukowych. W dwoch przypadkach pani dr Katarzyna Marcisz zostala
zaprosmna do wygloszenia wyklad6w zamawianych.

Uznanie dla kwalifikacji i osiqgnigc naukowych Habilitantki wyraiz sig r6wnie2
pprzez jej u&ial w pracach komitet6w redakcyjnych cz"sopism: European Joumal of Ecology
i European Joumal of Soil Biology. Wykonala r6wnie2 recenzje 26 argkul6w w czolowych
czasopismach naukowych. Jest te2 czlonkiem (a wjednym prrypadku sekretarzem generalnym)
szeregu towarzystw i stowarzyszef naukowych.
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ektywnosdidorobekHabilitantkizostddocenionyprznzwladzeUniwersytetu
Poznairskiego poptzuz pzyanartte stypendi6w naukowych i nagody Rektora UAM za

osiqgnigcia naukowe.

Wpodsumowaniuocenydorobkunaukowegostwierdzam,zedtKalaur zyraMarcisz

ptznzca|yokresdzidalnoScinaukowejwykazywalasigponadprzeciEtrr4aktywnoSci4
Ladawcz* realizuj4c ternaty interdyscypliname o duzym znaczeniu dla kilku dyscyplin wiedzry

prryrodniczei. wyniki bada6, publikowane w prestiinwych czasopismach, znajduj4 uznanie

t*jo*ei i miQdzrynarodowej spoleczroSci naukowej, co przejawia wysokimi wskrinikami

cytowai.

Ocena dzialalnoSci dydektycznei i organizacyinej

osi4gnigcia dydaktycme pani dr Katarzyny Marcisz s4 skromniejsze ni2 w innych &ie-

dzinach jej dzialalnosci. wynika to z faknt ze dopiero relatywnie niedawno podjqla praca na

stanowisku adiunkta na wy&iale Nauk Geograficzrych i Geologicmych. Prowadzi 6wiczenia

i wyklady dla student6w i dyplomant6w, jest opiekunem prac licencjackich, pmwadzi semina-

ria dyplomowe. Zakres tych zajg6 obejmuje takie przedmioty jak: Funkcjonowanie system6w

ekologicznyc[ Koncepcje projekt6w badawczrych w ekologii miasta, StrefowoSc i pi9towo56

krajobramw, Promocja geogmfii w sieciach spolecaosciowyctq Edukacja ekologiczna- Pro-

wadzila tez zajgcia anglojgryczne dla student6w proglamu Erasmus*: Global warming and

Ecosystem, Restoration Ecology in the Anthropocene, Ecology of Wetlands'

Zar6umo bogaty i zr62nicowany sklad zespol6w wsp6lautor6w publikacji jak kontynu-

acja wsp6lpmcy ze studenckim ruchem laukowym pozwalajq s4dnt, 2e pani dr Katarzyna

Marcisz posiada duie umiejqtnosci spoleczne i kwalifikacje do pracy zespolowej. Jest to wa-

runkiem osi4gnigcia sukcesu w obecnych czasach - zwiEksmnych wymog6w i przyspieszonego

tempa realizacji badai naukowych.

w ramach rodzimej uczelni Habilitantka pehri szereg fimkcji organizacyjnych. Jest Se-

natorem uAM na kadencjg 202u2024 oraz czlonkiniQ Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o

Ziemi i Srodowisku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicmych UAM. Zajmuje siq

promocjq uczelni i og6lnie - nauki, zar6wno metodami tradycyjnymi, jak i przy wykorrystaniu

technik multimedialnych i medi6w spoleczno6ciowych.

Podsumowujqc dorobek dr Iktarzyny Marcisz w zakresie dzialalnofui dydaktycmej,

organizacyjnej i popularyzatorskiej stwierdzam, ie pomimo lo6tkiego okresu zatrudnienia na

stanowisku dydaktycznym, jest ona sprawnym nauczycielem przekazujqcym swojq wiedzE

studentom r62nych poziom6w ksdalcenia. Bierze r6wnie2 w szerokim zakresie udzial w

dzialalnoSci organizacyjnej ro&imej Uczelni, jak teZ w dzidaniach popularyzacyjnych na rzecz

spoleczefstwa
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Wniosek koicowy

Dorobek naukowy Pad dr Iktarzyny Marcisz w czqSci wskazanej jako osiqgnigcie
naukowe, jak i w pozostalym zakresie, wnosi istotry wklad w rozw6j nauki w obrqbie nauk
nauki o Ziemi i Srodowisku. Osiqgniecie habilitacyjne dostarczylo szeregu nowych danych
istotnych dla lepszego zrozumienia mechanizrn6w fimkcjonowania szeroko pojgtych
ekosystem6w torfowiskowych w zakresie powiqzari pomigdzy ich komponentami biotycmymi
a czynnikami Srodowiskowymi. Poglqbiona zostala wiedza o walorach wskaznikowych
mikroorganizrn6w ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem ameb skorupkowych. Prace te otwierajq
pole dla dalszych badan o charakterze pozlawczym nad ekosystemami poddanymi presji
Srodowiskowej oraz nad moZliwoSciami aplikacji wypracowanych metod w pokrewnych
dziedzinach nauk pr4yrodniczych. Habilitantka zn cz4co powigkszyla sw6j dorobek po

doktoracie. Dotychczasowe osiqgniqcia" urlzial w interdyscyplinamych zespolach badawczych
w kraju i zagranicq jak teZ wysokie wskazniki bibliomeryczne, potwierdzaja pozycjg dr
Katarryny Marcisz jako uznanej specjalistki w swojej dziedzinie badan.

R6wnie porytywnie oceniam dzialalnoS6 dydaktyczr4 i organizacyjn4 Habilitantki. S4

one realizowane systematycznie w ramach rodzimej Uczelni, innych instytucji edukacyjnych i
w dzialaniach prospolecznych.

W Swietle powyzsrych stwierdzefr uwaZam 2e dorobek naukowy oraz dzialalnoS6
dydaktyczna i organizacyjna Pani dr Katarzyny Marcisz spehriajq wymogi stawiane przez
ustar rg z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie lvyi:szym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz.
478 ze zn.) i Kryteria oceny dorobku zawarte w art. 219 ust. I pkt 2 Ustawy. W zwiqzku z
tym wnioskujg o nadanie pani dr Katarrynie Marcisz stopnia naukowego dokt,ora
habilitowanego nauk Scislych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i Srodowisku.
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