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Ocena osi4gnigd dr Katarryny Marcisz
w zwiqzku z wnioskiem o nadanie stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk Scislych i przyrodnicrych w dyscyplinie nauki o Ziemi i Srodowisku

Niniejsz4 oceng przedstawiam w odpowiedzi na pismo Przewodnicz4cego Rady dyscypliny
nauki o Ziemi i Srodowisku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia
15.09.2021 roku. Ocenie podlega przedstawiony przez Habilitantkg monotematyczny cykl
pigciu publikacji zatytulowany Cechy funkcjonalne ameb skorupkowych jako nowe wskainiki
w paleoekologicznych badaniach torfowisk, a :akze pozostaly dorobek naukowy
i organizacyjny.

Sylwetka Habilitantki

Dr Katarzyna Marcisz jest absolwentkq Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukonczyla studia magisterskie na kierunku
geografia ze. specjalnoSciq geoekologia. Po ukoriczeniu studi6w magisterskich zostala
sluchaczem Srodowiskowych Studi6w Doktoranckich w zakresie Nauk o Srodowisku
Przyrodniczym i po czlerech latach obronila na Wydziale Biologii UAM pracg doktorskq
pt. Short- and longierm testate ameboa ecologt in sphagnum peatlands uzyskuj4c stopieri
doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia. Promotorem rozprary byt Prof. Mariusz
Lamentowicz, a promotorem pomocniczym dr Piotr Kolaczek. Po uzyskaniu stopnia doktora
Habilitantka odbyla sta2 podokorski na Uniwersytecie w Bemie (lnstitute of Plant Sciences)
w grupie Prof. Willego Tinnera. Nastgpnie zostala zatrudniona na stanowisku adiunkta
w Pracowni Ekologii i Monitoringu Mokradel (p6zniej Pracowni Ekologii Zmian Klimatu),
gdzie pracuje do dziS.

Ocena osi4gnigcia naukowego bgdqcego przedmiotem postgpowania habilitacyjnego

Osi4gnigcie habilitacyjne pod tytulem Cechy funkcjonalne ameb skorupkowych jako nowe
wskainiki w paleoekologicznych badaniach torfowisk zostalo przedstawione jako sp6jny
tematycznie cykl pigciu prac naukowych opublikowanych w latach 2016-2021. Cztery z nich
to oryginalne artykuty naukowe, a calo56 dopelnia artykul przegl4dowy podsumowuj4cy
aktualny stan wiedzy o cechach funkcjonalnych ameb skorupkowych i ich zastosowaniach
w paleoekologii. Wszystkie prace ukazaly sig w recenzowanych czasopismach z bazy JCR
(Scienlific Reports, Quaternary Science Reviews, The Holocene, Frontiers in Ecologt and
Evolution). Wszystkie prace s4 wsp6lautorskie, jednak we wszystkich Habilitantka jest



pierwszym i korespondencyjnym autorem. Zakres merltorycznego udzialu poszczeg6lnych
wsp6lautor6w w przedstawionym cyklu publikacji jest odpowiednio udokumentowany
w formie imiennych oSwiadczeri i nie pozostawia wqtpliwoSci co do wiod4cej roli Habilitantki
w powstaniu publikacji. Sumaryczny IF osi4gnigcia habilitacyjnego jest wysoki i wynosi 17,5.

Torfowiska s4 jednymi z najlepszych archiw6w geologicznych wykorzysty.wanych
w badaniach paleo6rodowiskowych. Cechuj4 sig duZq wraZliwoSci4 na zmiany Srodowiska
i oferuj4 du24 gamg wskaznik6w moZliwych do wykorzystania w rekonstrukcjach tychZe
zmian. Oferuj4 tez r62ne skale czasowe (dziesi4tki, setki i tysi4ce lal), a tak2e moZliwoSi
wiarygodnego datowania. Dzigki tym zaletom s4 czgsto wykorzystywane do odtwarzania
przeszlych zmian ekosystem6w. To stwarza z jednej strony du2e mo2liwoSci wynikaj 4ce
z ugruntowanego warsztatu badawczego oraz bogatej literatury przedmiotu, z drugiej natomiast
stawia przed badaczem wyzwanie podjgcia tematu, kt6ry daje nadziej g na osiqgniecie czegod
nowego. W tym aspekcie Habilitantka trafnie odnalazla lukg w dotychczasowych badaniach,
w przekonywujqcy spos6b argumentuj4c celowoS6 podjgcia badari nad mo2liwo5ciami
wykorzystania cech funkcjonalnych ameb skorupkowych. Cele podjgtych badari zostaly
wyraznie sprecyzowane i w uog6lnionej formie sprowadzajq sig do:
1. Rozpoznania r62norodnych cech funkcjonalnych ameb skorupkowych, mo2liwych do

ustalenia dzigki analizom mikroskopowym;

2. Rozpoznania powiqzan migdzy cechami funkcjonalnymi ameb skorupkowych a zmianami

Srodowiska;

3. OkreSlenia znaczenia poszczeg6lnych cech funkcjonalnych ameb skorupkowych dla
polepszenia interpretacji ekologicznych i paleoekologicznych;

4. Opracowania zestawienia cech funkcjonalnych ameb skorupkowych o szczeg6lnie istotnym
znaczeniu dla rekonstrukcji paleoekologicznych.

Tak sprecyzowane cele nakeSlaj4 dobrze wagg podjgtych badan i ich szerokie znaczenie,
wykraczaj4ce zdecydowanie poza lokalny kontekst okreSlony ptzez stanowiska badawcze.

W pierwszej pracy cyklu (A1) przedstawiono wyniki badafl profili torfowych z dw6ch
stanowisk znacznie przeksztalconych przez dzialalno66 cziowieka: Linje (Pojezierze
Chelmiriskie) i PuScizny Krauszowskiej (Kotlina Orawsko-Nowotarska). Podobna reakcja
ameb skorupkowych w obu stanowiskach sklonila do wniosku o uniwersalno5ci cech
funkcjonalnych w kontekScie odpowiedzi na zmiany Srodowiska, tym samym podkre6laj4c
duZy potencjal do badari paleoekologicznych torfowisk. Druga praca (A2) stanowi rozwinigcie
w4tk6w poruszanych w pracy A1, a jej celem bylo okeSlenie reakcji ameb skorupkowych na
lokalne zjawiska po2arowe w torlowisku Bagno Kusowo. Pokazano wyruime zmiany
w gatunkach miksotroficznych w trakcie, jak i po ust4pieniu po2ar6w. Zmiany te byly
skorelowane ze zmianarni w siedlisku, a cechy funkcjonalne okazaly sig byi dobrym
wska2nikiem zabtrzei na torfowisku. W kolejnej pracy (A3) przedstawiono wyniki badan
torfowiska Jaczno, kt6re okazalo sig wzglgdnie stabilnym hydrologicznie obiektem na
przestrzeni calej swojej historii. Stabilno36 warunk6w hydrologicznych znalazla swoje
odzwierciedlenie w braku wigkszych zmian w zgrupowaniach ameb skorupkowych oraz ich
cechach funkcjonalnych. Jedynie w XX wieku rosn4ca antropopresja znalazia swoje odbicie w
pierwszych znacz4cych zmianach w skladzie ameb skorupkowych. Z kolei w pracy ,A.4

Habilitantka badala silnie przeksztalcone torfowiska powstale w niszach osuwiskowych
w Karpatach. W takim materiale stwierdzono bardzo drz4 r62norodnoSi gatunkow4 ameb
skorupkowych, a tak2e brak ci4gloSci zapisu. Wyciqgnigto jednak wnioski o zaleZnoici skladu
taksonomicznego zgrupowari oraz dominujqcych cech funkcjonalnych od niestabilnych
warunk6w hydrologicznych, a tak2e dostawy materialu mineralnego. Zwlaszcza ta ostatnia
przyczyna wplywa na dominacjg ameb tworz4cych typy skorupek, do kt6rych niezbgdna jest



dostgpnoS6 materialu bogatego w kzem. Podsumowaniem calego cyklujest praca przegl4dowa
(A5), kt6rajest obszemym opracowaniem przedstawiaj4cym najbardziej aktualny stan wiedzy
na temat ameb skorupkowych w kontek6cie ich cech funkcjonalnych. Godne podkreSleniaj est,
i2 autorzy przedstawili bardzo szeroki kontekst zar6wno w zakresie podejScia badawczego
(taksonomia, ewolucja, genetyka, ekologia i paleoekologia), jak i r62norodno5ci Srodowisk
wystgpowania ameb skorupkowych (torfowiska, jeziora, strefy litoralne m6rz). To opracowanie
stanowi z jednej strony aktualne kompendium wiedzy, a z drugiej (dla samego postgpowania
habilitacyjnego wzr:Zniej szej ) udowadnia zdolnoii Habilitantki do uog6lniania problematyki
i syntetycznego prezentowania wynik6w badan szczeg6lowych.

Osi4gnigcie habilitacyjne jako calo56 oparte jest na bardzo bogatym materiale i dostarcza
wainych rezultat6w. Pozlvala poszerzye i uporz4dkowai wiedzg na temat paleoekologicznego
znaczenia ameb skorupkowych, a zwlaszcza ich cech funkcjonalnych. Wnioski ptyn4ce z
osi4gnigcia habilitacyjnego daj4 nadziejg na szersze zastosowania ameb skorupkowych jako
wskainik6w w rekonstrukcjach paleoSrodowiskowych. Reasumuj4c stwierdzam, 2e koncepcja
przeprowadzonych badan oraz ich realizacja byla od strony warsztatowej prawidlowa i na
bardzo dobrym poziomie naukowym. Niewielki rozstgp czasowy ukazy.wania sig
poszczeg6lnych publikacji tworzqcych cykl dowodzi, ze sq one efektem zaplanowanego
procesu, a postawiony cel byl konsekwentnie realizowany. Lektura publikacji nie pozostawia
teZ w4tpliwodci w kwestii monotematycznego charakteru cyklu. Recenzowane osi4gnigcie
habilitacyjne stanowi istotny wklad w rozw6j dyscypliny naukowej, co pozwala mi stwierdzi6,
2e spelnia ono warunki stawiane rozprawom habilitacyjnym i mo2e byi podstaw4 do ubiegania
sig o stopieri naukowy doktora habilitowanego.

Ocena dorobku naukowego Habilitantki

Dr Katarzyna Marcisz jest autorem lub wsp6lautorem l4cznie 28 artykul6w opublikowanych
w czasopismach z listy JCR, a takze 7 artykul6w w czasopismach spoza listy JCR oraz jednego
rozdzialu w monografii. Zwu2ytvszy na stosunkowo k6tki okes czasu od rozpoczgcia kariery
naukowej (10 lat) calod6 dorobku przedstawia sig ilo6ciowo imponuj4co. W okesie przed
uzyskaniem stopnia doktora te liczby wynosily odpowiednio 4,2 i l, co dowodzi bardzo
zr,acznego wzrostu aktywnoSci publikacyjnej po uzyskaniu stopnia doktora. Dane
bibliometryczne dotycz4ce dotychczasowego dorobku naukowego Habilitantki przedstawiaj4
sig na moment zloienia wniosku wrgcz rewelacyjnie: sumaryczny wsp6lczynnik wplywu
wszystkich publikacji wynosil ponad 145, l4czna liczba cytowan w bazie Web of Science
wynosila 589 (493 bez autocytowaf), c).towan w bazie Scopus odnotowano 636 (539 bez
autocytowai), natomiast index Hirscha wynosil 16lub 17,w zaleZnodci od bazy. Dla porz4dku
podajg te2 liczbg punkt6w z list ministerialnych (2121 pkt), cho6 w obecnej sytuacji nie
stanowi4 one 2adnej obiektyvnej miary czegokolwiek. Bardzo wysoki sumaryczny IF
potwierdza, 2e Habilitantka potrafi publikowai w wiod4cych czasopismach - w dorobku
znajduj1 sig prace z Nature Geosciences i Nature Climate Change. Prace dr Marcisz s4
dostrzegane przez migdzynarodowe Srodowisko naukowe o cz)ryn Swiadczy wysoka liczba
cltowari, przy relatywnie niewielkim udziale autocflowari, co jest bardzo pozltywnym
aspektem.

Szczeg6lowa analiza udziatu Habilitantki w powstaniu tak licznych prac ujawnia r6wnie2
slabsz4 strong dorobku. Z zestafreria prac z listy JCR opublikowanych po doktoracie
(z wyl4czeniem tych stano\ ri4cych osi4gnigcie habilitacyjne) *ynika, 2e brala ona udzial
w przygotowywaniu manuskryptu jedynie w 4 artykulach, z kolei rt w 10 pracach .lej rola
ograticzala sig tylko do udostgpnienia danych i korekty tekstu. UmiejgtnoS6
wkomponowywania sig w du2e zespoly wsp6lautorskie jest dowodem na dobr4 pozycjg
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w Srodowisku naukowym, jednak wydaje siE, 2e na tym etapie kariery udzial prac w kt6rych
Habilitantka odgrywala wiod4cq rolg powinien byi nieco wyZszy.

Dr Katarzyna Marcisz r6wnie aktyu,nie prezentuje wyniki swoich badan na konferencjach
naukowych. Lista wyst4pieri o charakterze referatu, czy lez prezentacji posteru jest dluga
i obejmuje niemal sto wyst4pieri na r62norodnych konferencjach, w tym wielu
migdzynarodowych. Godny podkreSlenia jest fakt, iz Habilitantka dwukrotnie byla zapraszana
do wygloszenia wykladu w trakcie konferencji, co jest dowodem uznania i migdzynarodowej
renomy. Ponownie jednak mo2na zatwuZyt pewn4 nier6wnowagg - podczas gdy przed
doktoratem wigkszoS6 z ponad 30 wyst4piefi byla prezentowana osobiScie, to liczba ta
gwahownie spadla po uzyskaniu stopnia doktora. W tym okresie z niemal 50 wsp6lautorskich
wystqpiei konferencyjnych doliczylem sig niespelna 10, kt6re prezentowala dr Marcisz.

Mocn4 stron4 dorobku Habilitantki jest bardzo bogate dodwiadczenie w pracach zespol6w
badawczych realizuj4cych projekty finansowane w drodze konkurs6w kajowych
i zagranicznych. I-4cznie bra\a ona udzial w 1l projektach, w wigkszoSci z nich pelni4c rolg
wykonawcy. Zwracauwagg umiejgtnoSi pozyskania Srodk6w na projekty zwi4zane z pobytami
w zagraticzrrych oSrodkach naukowych. CaloSi dzialalnoSci Habilitantki w zakesie
pozyskiwania grant6w badawczych ocenid nale2y bardzo wysoko.

Pozostale elementy oceny
Habilitantka nie stroni od dzialalno6ci organizacyjnej i popularyzatorskiej. Byla czlonkiem
komitet6w organizacyjnych dw6ch konferencji naukowych, jest takze aktl,umym czlonkiem
kilku organizacj i naukowych, udziela sig r6wnie2 w cialach kolegialnych UAM. Wykazuje sig
znaczn4 aktywno5ciq w dzialaniach zmierzaj4cych do popularyzacji nauki, a tak2e
w dzialaniach promuj4cych Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.
O zaangu2owaniu w dzialalno66 naukow4 Swiadczy r6wnie2 dluga lista recenzji wykonanych
dla renomowanych czasopism naukowych, a tak2e ludzial w komitetach redakcyjnych.

Dorobek dydaktyczny dr Katarzyly Marcisz obejmuje prowadzenie zajg(, zkilku przedmiot6w
i wypromowanie kilku prac licencjackich. Recenzent zdaje sobie sprawg z tego, i2 dorobek
dydaktyczny nie zaleZy w dulej mierze od dobrych chgci czy zaatgazowania konkretnej osoby,
a w wigkszoSci przlpadk6w wynika z r62nych przyczyn o charakterze administracyjnym.
Dorobek dr Katarzyny Marcisz w tym zakesie jest na tyle dobry na ile moZe byd po zaledwie
dw6ch latach pracy na stanowisku badawczo-dydaktycznym.

Konkluzja
Na podstawie analizy osi4gnigcia habilitacyjnego, caloSci dorobku naukowego oraz
dzialalnoSci organizacyjnej stwierdzam, 2e dr Katarzyna Marcisz posiada odpowiednie
kwalifikacje do osiqgnigcia stopnia doktora habilitowanego. Prace wchodz4ce w sklad
osiqgnigcia habilitacyjnego s4 dobrze udokumentowane i opieraj4 sig na materiale uzyskanym
w trakcie oryginalnych badan. Habilitantka czgsto publikuje i aktywnie uczestniczy
w konferencjach naukowych, co zapewnia upowszechnianie wynik6w.

W mojej opinii dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pani dr Katarzyny Marcisz moZe
stanowi6 przyklad wlaiciwego rozwoju mlodego naukowca. SciSle sprecyzowane
zainteresowania badav,tcze, konsekwentne podnoszenie swoich kwalifikacji, otwartosi
na Srodowisko migdzl.narodowe, dobry pomysl na badania stanowi4ce osiqgniecie
habilitacyjne i umiejgtno6i wyeksponowania ich globalnego kontekstu w publikacjach
naukowych to haslowo opis dotychczasowej kariery naukowej dr Katarzyny Marcisz.
Zapewne spora w tym zasluga aktywnoSci calej grupy badawczej, kt6r4 kieruje Prof. Mariusz
Lamentowicz, jednakZe nie umniejsza to w 2aden spos6b indywidualnym osi4gnigciom
Habilitantki.



W oparciu o przedstawione powyzej fakty stwierdzam, 2e osi4gnigcie habilitacyjne
oraz dotychczasowy dorobek naukowy i orgarizacyjny dr Katarzyny Marcisz spelniaj4
warunek okreSlony w art. 221 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyilszymi nauce (Dz. U. 22021r.poz478 ze zm.). WnoszE zatemo dopuszczenie dr Katarzany
Marcisz do dalszych etap6w postgpowania habilitacyjnego.
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