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Recenzja osiQgniea naukowych dr Katarzyny Marcisz, ubietajqcej siq o nadanie stopnia doktora

habilitowanego w dziedzinie nauk Scislych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i

irodowisku

Recenzja zostala wykonana na podstawie pisma z dnia 15 wrze6nia 2021, otrzymanego od Przewod niczqcego

Rady Naukowej dyscypliny Nauki o Ziemi i6rodowisku UAM dr hab. Grzegorza Rachlewicza prof. UAM w

zwiqzku z uchwalE nr 40-2020/2027 Rady Naukowej dyscypliny Nauki o Ziemi i Srodowisku Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 r. zawierajqcego powolanie do komisji habilitacyjnej

w funkc.ji recenzenta.

1, 0g6lna charaktervstvka zawodowa Habilitantki

Dr Katarzyna Marcisz uko6czyla studia wy2sze na Wydziale Nauk Geograficznych iGeologicznych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskujqc w 2011 r. tytul magistra geografii, specjalno5i
geoekologia. Od L paidziernika 2011 r. do 31 wrze6nia 2015 r. byta uczestniklem Srodowiskowych Studi6w

Doktoranckich w zakresie Nauk o Srodowisku Przyrodniczym, realizowanych na Wydziale Biologii oraz

Wydziale Nauk Geograficznych iGeologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach

projektu: "AMU: A Unique Graduate = Possibilities, lmproving the didactic potential of Adam Mickiewicz

University through innovative education in English, interdisciplinary approach, e-learning, and investments

in the staff" (stypendium doktoranckie). W 2015 r. obronila na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu pracq doktorskq pt. ,,Short- ond long-term testote omoebo ecology in Sphagnum

peotlonds" wykonanq pod kierunkiem prof. dr hab. Mariusza Lamentowicza oraz promotora pomocniczego

dr hab. Piotra Kotaczka, prof. UAM iuzyskala tytut doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia,

specjalnoji hydrobiologia, paleoekologia. Od 01. 10. 2015 r. dr Marcisz byla zatrudniona jako pracownik

naukowy (projekt CLIMPEAT) w Pracowni Ekologii i Monitoringu Mokradei Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu a nastqpnie od 01.04.2016 r., w tej samej pracowni, na stanowisku - postdoc-

ad iunkt badawczy. Pa ni Doktor od 01. 10. 2019 r. pracuje na sta nowisku - adiun kta w Pracowni Ekologii Zmian

Klimatu UAM w Poznaniu. Od 2013 r. dr Marcisz uczestniczyla tak2e w dw6ch dlugookresowych staiach

zagranicznych (Uniwersytet Berneriski, Szwajca ria ).

2. ocena osiapniecia naukowego zgloszonego do postepowania habilitacvinego

Zgodnie z art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce

(Dz. U. 2018 r. poz. 1668), dr Katarzyna Marcisz zgtosita do oceny w postepowaniu habilitacyjnym osiqgniqcie

naukowe pod tytulem ,,Cechy funkcjonalne ameb skorupkowych jako nowe wskainiki w

paleoekologicznych badaniach torfowisk". Przedlo2one osiqgniqcie naukowe sktada siq z piqciu

wsp6lautorskich artykutow, przygotowanych i opublikowanych miqdzy 2016 r. a ZO2l r., po nadaniu stopnia

naukowego doktora. Artykuty zostaty wydane w czasopismach znajdujqcych sie na li6cie lournol Citotion

Reports (JCRI istanowiq sp6jny cykl tematyczny. Wktad naukowy Habilitantki w przygotowanie publikacii

wsp6lautorskich .iest potwierdzony oswiadczeniami autorki i wsp6lauto16w. W ka2dym artykule

wsp6lautorskim dr Marcisz jest pierwszym oraz korespondencyjnym autorem. Artykuty sq zredagowane w

1,



jqzyku angielskim o tqcznym lmpact Factor osiEgniecia naukowego: t7,472, lEczna liczba punkt6w MN|SW

osiqgniqcia naukowego: 400.

Przedlo2one do recenzji osiqgniqcie naukowe sklada siq z nastqpujqcych artykut6w:

[A1] Marcisz K., Colombaroli D., Jassey V.E.J., Tinner W., Kolaczek P., Gatka M., Karpirska-Kolaczek M.,

Stowihski M., Lamentowicz M., 2016. A novel testate amoebae trait-based approach to infer environmental

disturbance in Sphagnum peatlands. Scientific Reports 6, 33907.

[A2] Marcisz K., Lamentowicz M., Galka M., Colombaroli D., Adolf C., Tinner W., 2019. Responses of
vegetation and testate amoeba trait composition to fire disturbances in and around a bog in central European

lowlands (northern Poland). Quaternary Science Reviews 208, 129-139.

[A3] Marcisz K., Kotaczek P., Galka M., Diaconou A.-C., Lamentowicz M.,2020. Exceptional hydrological
stability of a Sphagnum-dominated peatland over the Late Holocene. Quaternary Science Reviews 231,

106180.

[A4] Marcisz K., Buczek K., Galka M., Margielewski W., Mulot M., Kolaczek P., 2021.. past testate amoeba

communities in landslide mountain fens: the relationship between shelltypes and sediment. The Holocene,
DOI : 10. 1177l095968362t994647.

[A5] Marcisz K., Jassey V.E.J., Kosakyan A., Krashevska V., Lahr D.J.G., Lara E., Lamentowicz t., Lamentowicz

M., Macumber A., Mazei Y., Mitchell E.A.D, Nasser N., Patterson T., Roe H., Singer D., Tsyganov A., Fournier
8., 2020. Testate amoeba functionaltraits and their use in paleoecology. Frontiers in Ecology and Evolution

8,575966.

G l6wne zogad n ie n id osiqg n iecia naukowego

Przedstawione przez dt K. Marcisz artykuty, stanowiEce osiEgniqcie naukowe, sE powiEzane

tematycznie i przedstawiajq wyniki badai nad rozwiniqciem iwykorzystaniem nowego narzqdzia, jakim sq

cechy funkcjonalne ameb skorupkowych, do rekonstrukcji pa leo(rodowiskowych na bazie profili torfowych.

W cyklu artkul6w Habilitantka stawiala sobie za cel eksploracjq r62norodnych cech funkcjonalnych ameb

skorupkowych, kt6re mogq byi mierzone na skorupkach ameb zgromadzonych w torfie, rozpoznanie

powiqzad miqdzy cechami funkcjonalnymi ameb skorupkowych a dtugofalowymi zmianami :6rodowiska,

okreilenie znaczenia poszcze96lnych cech funkcjonalnych ameb skorupkowych dla polepszenia interpretacji

ekologicznych i paleoekologicznych oraz sporzqdzenie listy cech funkcjonalnych ameb skorupkowych

szczeg6lnie istotnych dla interpretacji danych pa leoe ko logicznych.

W prowadzonych badaniach Dr Marcisz wykorzystala klasyczne analizy paleoekologiczne wykonane

na bazie 6 rdzeni torfowych z obszaru Polski (Linje, Pu(cizna Krauszowska, Bagno Kusowo, Jeczno,

Bogda n6wka-Befo, Zbludza). Badania zostaly wykonane w wysokiej rozdzielczo(ci op16bowania i z uiyciem

wielu wskainik6w pa leoe ko logicznych (badania multi-proxy). Doktor Marcisz samodzielnie wykonalam

analizq mikroskopowq ameb skorupkowych oraz analize cech funkcjonalnych ameb skorupkowych, a tak2e

analizq wqgli drzewnych mikroskopowych i makroskopowych. Wyniki prac zostaly zamieszczone w artykutach

{A1l - IA4l a podsumowanie wszystkich wynik6w w artykule [A5].

Dr Marcisz, w swojej pracy sprecyzowata i opisala charakterystyczne cechy funkcjonalne dla

poszczeg6lnych gatunk6w ameb, takie jak: status troficzny, rodzaj i rozmiar skorupki, objqto(i skorupki,

pozycja i rozmiar apertury, preferencje hydrologiczne i preferowane pH. Wykorzystala takie wskainiki

funkcjonalne: bogactwo funkcjonalne, 16wnomiernoii funkcjonalna, rozbie2no(i f., 162norodno(i f.,

dyspersja f. analizujqc zmiany zachodzqce w obrQbie calych zgrupowai ameb skorupkowych. Habilitantka,
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w prezentowanych w osiqgniqciu naukowym artykulach, wsp6lpracowala z licznymi specjalistami uzyskujqc

dodatkowe dane iwskainiki por6wnawcze zwiqzane z badanym Srodowiskiem dotyczqce makroszczqtk6w,

palinologii, datowania osad6w, zjawisk po2arowych. Zebrane dane poddala szczeg6lowym analizom

statycznym takie w zakresie cross-korelacji.

Ocena

Artykuly stanowiEce podstawq osiqgniqcia naukowego oceniam wysoko. Stanowia one, zgodnie z wymogami

ustawy, ,,...cykl powiqzanych tematycznie artykut6w naukowych opublikowanych w czasopismach

naukowych". Zaprezentowany material jest logiczny i sp6jny tematycznie. Przedloione publikacje

potwierdzajE zrealizowanie cel6w badawczych postulowanych przez Habilitantke. Artykuly sq dobrze

sformutowane i zredagowane. Wszystkie prace zostaty opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej.

Habilitantka w pracach wsp6tautorskich jest pierwszym i rownie2 korespondency.inym autorem.
W artykutach: [A1], [A2], [A3], [A4] dr Marcisz stworzyta pierwszy draft manuskryptu, byla odpowiedzialna za

poprawki tekstu irycin, kontakt z redakcjq oraz sformulowanie odpowiedzi na komentarze recenzent6w.

W artykule [A5] stworzyta plan artykulu, 0g6lny jego zarys oraz zakres merytoryczny poszczeg6lnych

rozdzial6w ipodrozdziat6w. Liczny sklad autorski artykul6w byt spowodowany wykorzystaniem wynik6w

wielu analiz (multi-proxi) a tak2e zastosowaniem szeregu analiz statystycznych. Badania zostaty zrealizowane

w ramach kilku projekt6w badawczych: FIRECO (Swiss Government Excellence Postdoctoral Scholarship for
the year 2016/2017); PSPB-013/2010 (CLIMPEAT, grant from Switzerland through the Swiss Contribution to
the enlarged European Union); REFIRE 12.286 (Scientific Exchange Programme from the Swiss Contribution

to the New Member States of the European Union (SciexNMSch) - SCIEX Scholarship Fund;

2o7s/77 /8/5170/01656 NCN; 0342/tPU2Or6l7a (MNiSw); NN30s 320 436 (MNiSW) oraz UMO-

2074/ 73 / B / sr 7o /020e1 (NCN).

Dr Marcisz podczas pracy nad doktoratem zajmowala siq rozpoznaniem od powiedzi zgrupowa 6 ameb

skorupkowych na zmiany zachodzqce na torfowiskach mszarnych wykorzystujqc trzy r6ine podejscia

badawcze: eksperyment terenowy, badania monitoringowe oraz badania paleoekologiczne. Praca ta

zaowocowala danymi o reakcji ameb na zmiany 6rodowiskowe w kr6tkich idtugich skalach czasowych.

W wyniku tych badai Habilitantka zainteresowala siq cechami funkcjonalnymi ameb skorupkowych

w paleoekologii co postrzegam jako kontynuacje a zarazem dalszq specjalizacjq kierunku badawczego

zgodnego ze 6wiatowymi trendami badawczymi w plaeoekologii. Dr Marcisz dostrzegta potencjal podej6cia

funkcjonalnego jako dodatkowego proxy, kt6re mogloby uszczeg6lowii interpretacje pa leoe ko logiczne,

wzorem badaf paleobotanicznych. PodejScie takie oferuje mo2liwoii szerszego spojrzenia na interakcje
pomiqdzy poszczeg6lnymi organizmami, jest w du2ym stopniu niezale2ne od wysokiej jakoSci taksonomii,

utatwia por6wnywanie ze sobq kilku(nastu) rdzeni analizowanych przez badaczy o r6inym doswiadczeniu,

mo2e pom6c w przewidywaniu proces6w ekologicznych.

Za wartosciowe osiqgniqcia Habilitantki uwaiam:

. wykonanie analiz ameb skorupkowych (analiz wynik6w) dla szesciu profili torfowych z r62nych

stanowisk, poszerzonych o analizy poiarowe w wysokiej rozdzielczoici a tak2e zestawienie

i por6wnanie uzyskanych danych z wynikami innych analiz (makroszczEtk6w, palinologicznej)

w oparciu o szczeg6lowy model wiek-glqboko6i;

. opublikowanie artykulu, iako jednego z pierwszych, w kt6rym wykorzystano cechy funkcjonalne

ameb skorupkowych w rekonstrukc.iach paleosrodowiskowych, waga artykulu zwiQzana byta takze

z ciqgio(ciq pr6bkowania torfu oraz por6wnaniem wynik6w z dw6ch stanowisk w celu sprawdzenia

zmienno(ci cech funkcjonalnych w kontek6cie zaburzeri torfowisk [A2];
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. szczeg6lowE eksploracja cech funkcjonalnych ameb skorupkowych, co wpisuje siq w nowy trend w
paleoekologii majqcy na celu poBlqbienie interpretacji paleoekologicznych o dodatkowe informacje
na temat gatunk6w lub grup gatunk6w ameb, wykonanie bazy danych cech funkcjonalnych ameb
skorupkowych wykorzystywanej w Pracowni Ekologii Zmian Klimatu UAM;

. wskazanie, w toku bada6, wystEpienia odpowiedzi cech funkcjonalnych ameb na maiEce miejsce
zaburzenia w Srodowisku oraz sprecyzowanie kluczowych zmian cech funkcjonalnych iich charakteru
bqdqcych wynikiem zar6wno bezpoSrednich jak ipoirednich zmian zachodzqcych na torfowisku
(m.in. zmiany poziomu wody, wystqpienie po2ar6w, ekstrakcja torfu, zmiany ro6linnoSci, dostawa
materiatu mineralnego, itp.);

o zebranie, uporzqdkowanie i podsumowanie wiedzy dotyczEcej cech funkcjonalnych ameb
skorupkowych iich wykorzystania w paleoekologii oraz przygotowanie artykutu przeglqdowego

opartego na najszerszym zbiorze literatury (355 artykut6w), prezentujqcego analizq cech

funkcjonalnych ameb w kontekicie taksonomii, ewolucji, genetyki, ekologii ipaleoekologii oraz
162norodnych ekosystem6w;

. stworzenie uiyteczneBo przewodnika pozwalajqcego na szybkq orientacjq szerokiego grona
naukowc6w w stosowanej terminologii, zasadach opisu cechy funkcjonalnych ameb skorupkowych
oraz ich wykorzystaniu w ekologii funkc.ionalnej; opisanie i opracowanie przejrzystych rycin
pokazujqcych 162norodno6i cech funkcjonalnych oraz relacji miqdzy cechami a tak2e tabel
zawierajqcych listq cech funkc.lonalnych ameb z najwa2niejszymi informacjami na ich temat.

Badania prowadzone przez dr K. Marcisz iprzedstawione w ramach osiqgniqcia habilitacyjnego

umo2liwity poszerzenie wiedzy na temat ekologii i paleoekologii funkcjonalnej ameb skorupkowych, ich cech

funkcjonalnych, dajqc tym samym moiliwoSi tworzenia dokladniejszych ibardziej precyzyjnych rekonstrukcji
pa leo6rodowiskowych. Oceniam wktad badari dr Marcisz w obszar wiedzy geograficz nej ja ko bardzo znaczEcy.

Liczq,2e prowadzone prze HabilitantkQ badania bqdq kontynuowane, co w konsekwencji pozwoli na

por6wnanie reakcji ameb skorupkowych w wiqkszej ilo6ci podobnych 5rodowisk (torfowisk poddanych

antropopresji, zaburzonych wystEpieniem pozar6w itp.) w celu dalszego precyzowania odpowiedzi - zmian

cech funkc.,onalnych ameb na okreilone wydarzenia zachodzEce na torfowiskach dajqc tym samym bardzo

skuteczne narzqdzie do rekonstrukcji rozwoju tych wainych ekologicznie Srodowisk.

Na podstawie przedstawionego do recenzii materialu, osiqgniqcia naukowe dr Katarzyny Marcisz oceniam
pozvtvwnie iuwaiam je za znaczqce dla rozwoju dyscypliny nauk o Ziemi i irodowisku.

3. Ocena, zgodnie z art. 219 ust,1 pkt 3. istotnei aktvwnoici naukowei albo arwstvcznei realizowanei w
wiecei nii iednei uczelni, instvtucii naukowei lub instvtucii kulturv, w szczeg6lnoici zagranicznei

Aktywno6i naukowa dr Katarzyny Marcisz przejawia siq na wielu polach dziatalno6ci naukowej. Habilitantka
prowadziwlasne badania naukowe; kieruje i uczestniczy w realizacji projekt6w badawczych; publiku.je wyniki

bada6; prezentuje wyniki bada6 na konferencjach naukowych krajowych imiqdzynarodowych; prowadzi

dzialalno(i dydaktycznq i popularyzatorskQ; petni 162ne funkc.je w dzialalnoici zawodowej.

Podejmowane przez dr Katarzyne Marcisz zagadnienia badawcze:

Badania przeszlei aktywnoici poiarowe,i

Dr Marcisz zaangazowana byla w badania przesztej aktywnoSci poiarowej w Polsce p6inocnej. Wyniki badan

zmian po2arowo6ci zostaly wykorzystane do przygotowania artykulu przeglEdowego, kt6ry miat na celu

sprawdzenie do jakiego stopnia wykorzystanie danych paleoekologicznych i historycznych dotyczEcych

zarzqdzania lasem, moze byi pomocne w planowaniu gospodarki leSnej na terenie monokultur. Wyniki bada6

zostaty wykorzystane do przygotowania artykulu przeglqdowego ((Marcisz iin.,2017) a tak2e w dw6ch

wieloautorskich artykulach przeglEdowych analizujqcych zagadnienie zmian po2arowoSci w holocenie,
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z uwzglednieniem dzialalnoici czlowieka i zmian roilinno6ci na Ni2u Srodkowoeuropejskim (Dietze i in., 2018)

iw centralnej iwschodniej Europie (Feurdean i in.,2020).

Rozw6j torfowisk na Niiu Polskim

Badania skupialy siq gt6wnie na eksploracji torfowisk wysokich zdominowanych przez mchy torfowce
Sphognum. Celem badad byto m.in. okre5lenie jak zmiany klimatu i rosnqca dzialalnodi czlowieka wptynqly
na zmiany hydrologiczne torfowisk, ich stan ekologiczny oraz zmiany roSlinno(ci lokalnej iekstra-lokalnej.
Innym aspektem badan torfowisk bylo uszczeg6lowie nie datowania torfu w celu konstrukcji modeli wiek-
glqbokoSi. Prace, w kt6re zaanga2owana byla dr Marcisz pozwolily wykazai, ie zageszczenie datowania
pozwala wychwycii hiatusy i okresy zaburzeri w sekcjach profili, kt6re wcze5niej wydawaly siq byi
niezaburzone. Efektem prac zespotu byia publikac.ia artykul6w naukowych w jqzyku polskim, w kt6rych
przedstawiono interdyscyplinarne badania torfowisk (Lamentowicz i in., 2015b; Lamentowicz i in.,2OL7)
(La mentowicz i in., 2019b).

Rozw6j torfowisk Karpackich

Dr Marcisz byla wlqczona w badania torfowisk Kotliny Orawko-Nowota rskiej, kt6re miaty na celu
rekonstrukc.iq zmian zachodzqcych na tym obszarze w przeszloSci. Badania wykonane wraz z dr hab. Piotrem
Kolaczkiem, prof. UAM byly pierwszymi, w kt6rych zrekonstruowano zmiany poziomu wody w torfowiskach
Kotliny Orawsko-Nowota rskiej (Kolaczek iin., 2018). Ponadto, w ramach analiz wielowskainikowych zbadano
wplyw cztowleka na te torfowiska. Kontynuacjq badari w Polskich Karpatach byta eksploracja zaburzonych
torfowisk poto20nych w niszach osuwiskowych. Celem badaf byta rekonstrukcja historii ro(linno6ci,
okreslenie wplywu czlowieka na torfowiska karpackie oraz ocena roli przeszlych po2ar6w w ksztaltowaniu
szaty roilinnej w polskiej czqici Karpat Zachodnich (Kotaczek i in., 2020).

Torfowiska Syberii

Habilitantka byta tak2e zaanga2owana w badania torfowisk Syberii gdzie brala udzial w badaniach
paleoekologcznych: paleohydrologicznych, przeszlej aktywno5ci poiarowej oraz geochemicznej
(Lamentowicz iin.,2015c; Fialk iewicz- Ko ziel i in.,2016), jak i analizie pr6b powierzch n iowych ameb
skorupkowych, na podstawie kt6rych zostala stworzona pierwsza funkc.la transferu ameb skorupkowych dla

zachodniej Syberii (Lamentowicz i in., 2015c). Ponadto, czq6i pr6b zostala wykorzystana w badaniach
zgrupowa6 ameb skorupkowych wystqpujEcych w 162nych siedliskach w gradiencie naslonecznienia (Payne i

in.,2016).

lnne badania zwiqzane z amebami skorupkowymi
Dr Marcisz analizowala zgrupowania ameb skorupkowych w ramach badad nad r6inorodno(ciq
bezkrqgowc6w i mikroorganizm6w w ro5linach z rodzaju bromeliowate (Bromeliaceae) rosnqcych w polskich

ogrodach botanicznych i hurtowniach (Kolicka i in., 2016). W ramach polqczenia wynik6w bada6

eksperymenta lnych i monitoringowych analizowala zgrupowania ameb skorupkowych ipory obecne w
skorupkach osobnik6w gatunku Hyolosphenio popilio aby rozpoznai determinanty rozwoju tego gatunku.

Dr Marcisz miala tak2e mo2liwo5i pracy poza macierzystE UczelniE. Podczas studi6w doktoranckich (01.07.-

3L.72.?0L3 r.) otrzymala stypendium w ramach programu SCIEX - Scientific Exchange Programme between

Switzerland and the New Member States of the EU co umo2liwilo jej udzial w p6lrocznym sta2u na

Uniwersytecie Berneiskim wBrupie badawczej prof. Willego Tinnera realizujqc projekt badawczy RE-FIRE (nr

12.286). Kolejny roczny sta2 (01.09.2016 t. - 3L.08.20],7 r.) na Uniwersytecie Berneiskim dr Marcisz odbyla

po doktoracie, w ramach stypendium rzEdu szwajcarskiego: The Swiss Government Excellence Scholarship

programme for the academic yeat 2OL6/2017, realizowata projekt FIRECO. Wyniki badai zostaly

przedstawione w pracy doktorskiej i artykulach stanowiEcych osiAgniecie habilitacyjne.

w zwiqzku z powyiszym pozvtvwnie oceniam istotnq aktywn056 naukowq albo artystycznq realizowane w

wiQcei nii jednel uczelni, instytucii naukowej lub instytucli kultury, w szczeg6lnoici zagranicznej



Pozostala oktrynoii publikacyjna (poza drtykulomi wchodzqcymi w sktod osiqgniqcid noukowego,

omawianego powyiej) - sumorycznie

Dr Katarzyna Marcisz opublikowata 28 artykut6w (gl6wnie jako wsp6tautor) w czasopismach z bazy lournol
Citation Reports (JCRr, w tym 4 artykuly przed doktoratem. Habilitantka jest tak2e wsp6tautorkE 6 artykul6w

opublikowanych w czasopismach spoza bazy JCR orcz 1 rczdzialu w monografii. Sumaryczny lmpact Factor

artykul6w naukowych wynosi 145,77. tqczna liczba cytowari wszystkich publikacji (wraz z publikacjami

wlqczonymi do osiqgniqcia naukowego) wedlu1bazy Web of Sclence to 589 (493 - bez autocytowari). lndeks

Hirscha (lH ) Ha bilita ntki, wg bazy WoS, wynosi 16, a wg bazy Scopus - L7. Dr Katarzyna Ma rcisz wykazala siQ

bardzo duiq aktywnoSciq publikacyjnq uzyskujEc tak2e wysokie wyniki dotyczEce zar6wno lH jak iwskainika

cytowai co jest szczeg6lnie znaczqce w obszarze badari pa leoeko logicz nych.

Udziot w konferencjach noukowych

Wyniki badai Pani Doktor prezentowane byty na 90 konferencjach krajowych i zagranicznych w tym na 40

przed otrzymaniem tytulu doktora. Habilitantka osobiScie przedstawila wyniki badari na blisko 40

konferencjach prezentujQc je w formie posteru bqdi referatu. Ponadto Habilitantka wyglosita goScinnie

referaty na dw6ch konferencjach:

. Let me see your shell ond I will tell you who you ore - whot con troits tell us obout
testote omoebde? 9th lnternational Symposium on Testate Amoebae (ISTA-9): Recent Advances and

Future Research Priorities, Riddel Hall, Belfast, Wielka Brytania, 10-14.09.2018 r.

. Long-term climote ond anthropogenic influence on Sphognum-dominoted pedtlonds in centrol

European lowlonds. Colloquium Plant Sciences, Summer semestet 20L8/20L9,lnstitute of Plant

Sciences, University of Bern, Berno, Szwajcaria, 18.03.2019 r.

Byla tak2e wsp6lorganizatorkq:

o 7th lnternational Symposium on Testate Amoebae (|STA7), Pozna6, Polska, 8-12.09.20L4 r.

42nd lnternational Moor Excursion 2018, Polska p6lnocna, 1-7.09.2018 r.

o Virtual workshop dla mlodych naukowc6w organizowany w ramach dzialalno(ci lnternational

Paleofirept: ,,Paleofire research: methods, development and opportunities" 126-27.O5.2021 r.l

Dz i o la I n oii a p I i ka cyj n a

Dr Katarzyna Marcisz byla kierownikiem 2 grant6w w tym jednego podczas studi6w doktoranckich:

1") 2013 - projekt RE-FIRE: REconstructing long-term Fire impact and its Role in Wetland Ecosystems (nr

12.286), SCIEX - Scientific Exchange Programme between Switzerland and the New Member States of the
EU. funkcja: kierownik projektu i stypendysto.

21 2076 - 2077 - Postdoc scholarship within the Swiss Government Excellence Schola rship pro8ra mme for
the academic yea( 2OL6|2O77 at the Institute of Plant Sciences, University of Bern, in the Palaeoecology

Section. Pro.ject FIRECO: Understanding long-term fire activity and fire ecology dynamics from Polish raised

bog (nr 2016.03101. Junkcja: kierownik projektu i postdoc.

Pelnila tak2e funkcjq wykonawcy w 8 grantach krajowych i zagranicznych. Obecnie realizuje 2 granty

badawcze, w jednym z nich - grant Miniatura NCN - petni funkcjq kierownika projektu.

1) 2012 - 2013 - projekt CliMiresiber: Functioning of Siberian mire ecosystems and their response to

climate changes, Programme INTERACT. Kierownik: Fatima LagSoun-D6farge, University Orl6ns,

CNRS, Orl6ns, Francla. lunkcja: wykonawca
6



2\ 20L0 -201a - grant Narodowego Centrum Nauki nr NN306060940 - The influence of biotic and abiotic
factors on the functioning of Linje bog as an implication for palaeoclimatic research. funkcjo: wykonowco

312072-2016-grant Polish-Swiss Research Programme nr PSPB -013/2010 CLIMPEAT: lnfluence of
globalwarming and drought on carbon sequestration and biodiversity of Sphaqnum peatlands - present,
past and future perspectives. /unkcjo: wykonawco

412Ol2 -2OL6 - grant Polish-Swiss Research Programme nr PSPB - 013/2010 CLIMPEAT: lnfluence of
global warming and drought on carbon sequestration and biodiversity of Sphognum peatlands - present,
past and future perspectives. /unkcjo: wykonowca

5) 2015-2018 - grant Narodowego Centrum Nauki nr U MO-2014/L3/B/SIIO/O2O91 - Palinomorfy
niepylkowe jako wartoiciowe indykatory zmian pa leoekosystem6w torfowisk wysokich p6lnocnej
Polski. fu nkcjo: wykonowco

6) 2015-2018 - grant Narodowego Centrum Na uki nr 2Of5/L7 /B/5f10/03430 - Wplyw katastroficznych
odlesie6 na ekosystem iezior i torfowisk Bor6w.lunkcjo: wykonowco

7l20L7-2OL9 - Climate change in South Tyrol: a multi-proxy reconstruction using tree rings and bogs.
Klimawandel in SUdtirol: eine Multi-Proxy Rekonstruktion basierend auf Holzringen und Mooren. UNIBZ

Main Research Areas, Management and Technologies for Mountain Environments. Kierownik: Giustino
Tonon, Free University of Bolzen.lunkcjo: wykonowco

8) 2015-2019 - grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyiszego, program TUVENTUS pLUS V edycja, nr
1P20L5034274-Klimat-cztowiek-po2ary-patogeny, a rozw6j las6w polskiej czqici Karpat Zachodnich w
ostatnich 8000 lat. Kierownik: Piotr Kolaczek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. funkcjo:
wykonawca

Proiekty w trakcie realizacji:
1) 2016-2021. - grant Narodowego Centrum Nauki nr 2OL5l77 /B/STL0/01656 - The probtem of
synchronicity of droughts and fires along the continentality gradient in northern Poland over the last
4000 years: high-resolution, m ulti-proxy studies of peatlands. /un kcja: wykonowcd

21201.9-202t - grant Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 3 nr 2079/O3lxl5T1Ol00849 na zadanie
badawcze (badania wstqpne) - Zmiana stosunku izotopowego neodymu (Nd) w profilach torfowych jako
wskainik zaburze6 Srodowiska - ocena potencjalu dla paleoekologii torfowisk.

fun kcjo : kierowni k proj e ktu/zodo n i o bo d owczeg o.

Dzialalnoii ekspercko

Dr K. Marcisz wykonala sumarycznie 28 recenzji artykui6w naukowych w miqdzynarodowych czasopismach
m.in. w Microbial Ecology (6 artykul6w), European Journal of Protistology (3), palaeogeography

Palaeoclimatology Palaeoecology (2), Quaternary Science Reviews (2), Annales UMCS Biologia (1), Applied

Soil Ecology (1), Boreal Environment Research (1), Boreas {1), European Journal of Ecology (t ), Frontiers in
Ecology and Evolution (1), Functional Ecology (1), Global and Planetary Change (1), lnternational Journal of
Wildland Fire (1), Journal of Paleolimnology (1), Journal of Quaternary Science (1), Mires and Peat (1), plant

and Soil (1), Protist (1), Scientific Reports (1) oraz wykonala recenzjq rozdzialu ksiq2ki Springer Series:

GeoPlanet, Earth and Planetary Sciences. Byla takie recenzentkE projektu badawczego dla Czech Science

Foundation. Pelni rolq Guest Associate Editor w czasopi5mie Frontiers in Ecology and Evolution (section

Paleoecology). Ponadto dr. Marcisz jest Senatorem UAM na kadencjq 2O2O-2O24 oraz cztonkiniq Rady
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Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi iSrodowisku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM na

kadencjq ZO2O-2024.

Dz i o lo I n oid dyd o ktycz n a

Dr K. Marcisz prowadzi zajecia dydaktyczne od 2019 r. z nastqpujqcych przedmiot6w: Funkcjonowanie

system6w ekologicznych (iwiczenia), Koncepcje projekt6w badawczych w ekologii miasta (ko nwe rsatoria ),

Laboratorium i seminarium licencjackie, Strefowo(i ipiqtrowosi krajobraz6w (iwiczenia), Promocja geografii

w sieciach spoteczno(ciowych (wyklad i6wiczenia), Edukacja ekologiczna (konwersatoria ), a takie zajqcia

anglojqzyczne dla student6w programu Erasmus+: Global Warming and Ecosystems (iwiczenia terenowe),
Restoration Ecology in the Anthropocene (iwiczenia terenowe), Ecology of Wetlands (zajqcia m ikroskopowe).

Habilitantka byta tak2e promotorkq trzech prac licencjackich, obecnie prowadzi cztery osoby na seminarium
licencjackim, nadzorowala pracq kilku magistrant6w i doktorant6w w Pracowni Ekologii i Monitoringu
Mokradel UAM (obecnie: Pracownia Ekologii Zmian Klimatu) podczas ich prac laboratoryjnych
i mikroskopowych.

Habilitantka prowadzi tak2e aktywnE dziatalnoSi promujqcq i popularyzujqcA naukq m.in.

w mediach spolecznoiciowych (Facebook, Twitter), brala udzial w tworzeniu filmu promujqcego

,,O mokradlach na dobranoc". Wsp6lorganizowata:warsztaty dla mlodzieiy szkolnej w ramach Poznahskiego

Festiwalu Nauki i Sztuki na WNGiG UAM (edycje 2OO9-20L7, 20t3-2OL6, 2018), zajqcia mikroskopowe dla

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (29l,4l oraz wyktad nt. ekologii torfowisk w ramach Kolorowego

Uniwersytetu UAM (2018). Brata takie udzial w 16. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki

Kopernik (2013). Dzialalno5a dydaktycznE ipopularyzujqcq naukq realizowanq przez Dr Marcisz oceniam

bardzo dobrze.

4, Wnioski koricowe

Zgodnie z art. 219 ust. 1. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyiszym i nauce
(D2.U.2018 po2.1668),,,...stopiefi doktora habilitowanego nadaje siq osobie, kt6ra:

1) posiada stopiei doktora;

2) posiada w dorobku osiEgniecia naukowe albo artystyczne, stanowiEce znaczny wktad w rozw6j

okreslonej dyscypliny, w tym co na.imniej:

[...]1 cykl powiqzanych tematycznie artyku16w naukowych opublikowanych w czasopismach

naukowych lub w recenzowanych materiatach z konferencji miqdzyna rodowych, kt6re w roku opublikowania

artykulu w ostatecznej formie byly ujqte w wykazie sporzqdzonym zgodnie z przepisami wydanymi na

podstawie art.267 ust. 2 pkt 2lit. b,[...]

3) wykazuje siq istotnq aktywnoSciq naukowq albo artystycznq realizowanq w wiqcej ni2 jednej

uczelni, instytucji naukowej lub instytuc.ii kultury, w szczeg6lno(ci zagranicznej."

W mojej ocenie dr Katarzyna Marcisz spelnia wszystkie wymagania, tzn. posiada tytul doktora oraz

posiada w dorobku osiqgniqcia naukowe stanowiqce znaczny wklad w rozw6i dyscyplinV nauk o Ziemi

iSrodowisku. OsiEgniecie naukowe, sktadajqce sie z pieciu przedlo2onych publikacji autorstwa dr. Katarzyny

Marcisz pod wsp6lnym tytuiem ,,Cechy funkcjonalne ameb skorupkowych jako nowe wskainiki

w pa leoe ko logicznych badaniach torfowisk" oceniam pozytywnie. Uwaiam, 2e przedstawiony do oceny cykl

artykul6w stanowi znaczqcy wklad w rozw6j szeroko rozumianej paleogeografii i paleoekologii dzieki

opracowaniu nowego narzqdzia, .jakim sq cechy funkcjonalne ameb skorupkowych, kt6re to umoiliwia

efektywniejsze rekonstrukcje paleoSrodowiskowe.

Tak2e pozostata aktywno6i naukowa dr. Katarzyny Marcisz obejmuje bardzo bogaty dorobek

naukowy wyra2ony 34 publikacjami, w tym 28 w czasopismach wysoko punktowanych (z listy JCRI lH=L6,



realizowanymi zar6wno w obrqbie jednostki obecnie zatrudniajqcej HabilitantkQ (UAM Poznad) jak i podczas,

w sumie, p6ttorarocznego pobytu na Uniwersytecie Berneiskim, Szwajcaria. W zwiqzku z tym pozytywnie

oceniam aktywnosa naukowa Habilitantki realizowanq w macierzystei uczelni a takie podczas staiy
zagranicznych w tym w zespolach miqdzynarodowych. Doceniam takie 162norodnq dzialalno(i dydaktycznq,

popularyzacyjnq ieksperckq dr Marcisz 6wiadczqcq o jej umiejqtnosci przekazywania wiedzy studentom

ipraktycznym wykorzysta niu wiedzy naukowej.

Majqc powyZsze na uwadze, stwierdzam, ie przedstawione mi do oceny osiqgniecie naukowe dr.

Katarzyny Marcisz spelnia wymogi stawiane w art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o

szkolnictwie wyiszym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668). W zwiEzku z powyzszym pozytywnie opiniuje

wniosek o nadanie dr. Katarzynie Marcisz stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk

Scislych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk o Ziemi i(rodowisku. Ze wzwlqdu na bardzo wysoki poziom

przedstawionych osiqgniqi naukowych wnioskuje takie o wyr6inienie.

Dr hab. Monika Nis|a, prof. AP
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