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Recenzja pracy doktorskiej mgr Tomasza Luczynskiego pt. „Hebnintofauna anadromicznych
i rezydentalnych golc6w arktycznych Salvelinus alpinus (L.) (Salmonidae, Pisces) z
pohidniowego Sphsbergenu"

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska zostaia wykonana pod kierunkiem prof, dr hab.
Andrzeja

Witkowskiego

z

Muzeum

Przyrodniczego

Wydziahi

Nauk

Biologicznych

Uniwersytetu Wroclawskiego oraz pod kierunkiem promotora pomocniczego dr Marcina
Popiolka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu. Badania Doktoranta, poswi^cone
przede wszystkim pasotytora ryb,

zgodne

z gl6wnym kierunkiem badan Promotora

pomocmczego dr Marcina Popiolka, ktorego badania dotycz^ morfologii, ekologii zgnipowan
pasozytow ryb w zr6inicowanych srodowiskach wodnych. Ta ^rodowiskowa parazytologia,
od wielu lat, cieszy si? coraz wiekszym zainteresowaniem w kontek^cie interdyscyplinamych
badan i zadan ochrony ^rodowiska wainych w kazdym dziale gospodarki.
Bezposrednie

zastosowanie

wynikow

tych

kilkuletnich

doktorskich badan to

wykorzystanie danych o zroznicowanej struktuize parazytofauny ryb przede wszystkim w
monilorowaniu zmian zachodzqcych w ekosystemach Arktyki. Ich r64norodnosc, podobnie
jak zro^cowanie

wszystkich 2ywych organizm6w (w obr^bie gatunku i

pomi^dzy

gatunkami, w lym analizowanymi pasoiytniczymi i wolnozyj^cymi iywicielami) to podmioty
bioroznorodno^i

biologicznej,

obj^tej

licznymi

konwencjami

mi^dzynarodowymi
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uchwalami z zakresu ochrony srodowiska.
Niniejsza praca, dzi?ki wysokim walorom poznawczym otwiera mozliwo^ci analizy
parazytofauny tego wainego z gospodarczego punktu widzenia iywiciela pod k^tem
ekologicznym. Dlatego za shiszne uznaj? podj^cie przez Doktoranta wybranego tematu
badan.
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Praca spetnia wszystkie wymogi formalne i redakcyjne wlasciwe dia dysertacji
naukowej.^ Tre^c - odpowiadaj^a tematowi okreslonemu w tytule -

jest podzielona na

standardowe w pracach przyrodniczych rozdziaiy. Ich uktad^, kolejnoSc jak i korapletno^c tez
w Hcznych podrozdzialach nie budzi zastrze^en. Tabele (6) i ryciny (48) s^ integraln^ cz^sci^
struktury pracy. Prawidlowo

zamieszczone w tekscie, dobrze

metrycznych. Bibliografia (149 pozycji)

obejmuje

ilustruj^ setki danych

wa^ejsze

opracowania polskie v

obcoj^zyczne w 100 letnim przedziale czasowym; najstarsza cytowana praca FriCa zostaia
opublikowana w 1893 r., a najnowsza Zwolinski et al. w Polish Georaorphological Research
w 2013. Nalezy podkre^lid,

Doktorant wykazal %\bardzo dobr^ znajomosci^ literatury

przedmiotu. Korzystal w wi^kszosci przypadkdw z oryginalnych prac naukowych. Liczne i
trafioie dobrane cytaty potwierdzajq trafiio^c perspektywy badawczej Autora.
Wst^p liczqcy 6 stron koncz^ jasno sprecyzowane cele badawcze. Doktorant we
wst?pie bardzo wnikliwie przedstawil stan badan nad pasoiytami golca arktycznego w
Europie i na swiecie. W tym kilkustronicowym syntetycznym p r z e g l ^ i e pismiennictwa
zacytowano dobrze dobrane prace z zakresu ekologii pasozytnictwa ryb, zoogeografii i innych
uwarunkowari ^rodowiskowych.
W nast^pnym drugim podrozdziale (charakterystyka terenu badan str. 7 - 1 4 ) Autor
zamie^il charakterystyk? przyrodnicz^ terenu badan zr64nicowanych pod
poloienia geograficznego oraz czynnikow

fizyko-chemicznych

wzgl^dem

wody. Ten podrozdzial

powinien moim zdaniem znalezd si? w rozdziale „Material i metody"
O wymogach i trudnosciach lakich badan terenowo-laboratoryjnych

swiadczy,

zamieszczony w Materialach i metodach rzeteiny opis technik i metod zwiqzanych z
pozyskiwaniem

materiaiu, konserwacj%

diagnostykq

i

opracowaniem

biologicznym,

statystycznym oraz interpretacj^ Wymaga ona, z jednej strony interdyscyplinamej wiedzy
przyrodniczej, a z drugiej - znajomoSci szczegolowych metod wla^ciwych dla poszczeg61nych
dyscyplin naukowych. Doktorant bardzo dokladnie przedstawil charakterystyk? iywiciela.
Wartosciowy jest opis zbierania pasozytow, ich diagnostyki, analizy parazytologicznej,
ekoiogicznej

i

statystycznej.

Wymienione

wskazniki

dominacji

Bergera-Parkera,

' Obejmuje 120 stron, w tym wst^p (1-6), teren badan (7-14), material i metody (15-24),
wyniki (25-88), dyskusja (89-101), wnioski (102-103), literatura (104-116), streszczenie (117118), summary (119-120).
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roznorodno^i gatunkowej Simpsona, indeks podobienstwa Jaccarda, niepararaetryczne testy
Manna-Whitneya czy Kruskala-WalUsa prawidJowo wykorzystano przy opracowywaniu
wynik6w.
Za celowe i bardzo poi^dane uwazam, zamieszczony takze w Materiaiach i metodach,
dobrze opracowany slownik tenminow parazytologicznych, kt6rym prawidlowo poshiguje si?
Autor w nast?pnych rozdzialach.
Wyniki (64 strony)
podzielono

na cztery

- stanowi^ce zasadnicz^ cz?sc rozprawy -

podrozdziaiy

p r e z e n t u j ^ calo^ciowy

prawidlowo

systematyczny

przegl^

gatunkbw obejmujacy zaraienie ryb (ekstensywnosc, intensywno^c, wzgl?dne zag?szczenie,
lokalizacj? w zywicielu) na badanych stanowiskach: w jeziorze, w rzece Revelva, oraz w
przybrze&iej stiefie Morza Grenlandzkiego, struktur? topiczn^ oraz wsp61wyst?powanie i
podobienstwo zgrupowan peisozytniczych w badanych biotopach. Z poznawczego punktu
widzenia

najbardziej

warto^iowa

jest

dokumentacja

ekologiczna.

Obejmuje

ona

wielokierunkow^ analiz? 23 takson6w helmint6w nalez^ych do tasiemc6w, przywr i nicieni,
ktore wyizolowano i zidentyfikowano z 43049 zebranych osobnikow podczas sekcji 216
golcow odtowionych w latach 2003 i 2008. Pasozyty zakwalifikowano do trzech grup
systematycznych Digenea (8), Nematoda (8) i Cestoda (7). Nalezy podkreslid, te Doktorant
wykonal benedyktynskq prac?,
Doktorant wykazal si? nie latw^ umiej?tno^i^ pozyskiwania i konserwacji materiahi
biologicznego oraz zdolnosciq jego identyfikacji (na podstawie stadi6w rozwojowych
pasoiyt6w) oraz liczbowego opracowania na poziomie infra- i metapopulacji.
Rozprawa doktorska mgr Tomasza Luczynskiego jest wartosciowym, przyrodniczym
opracowaniem. Dane faktograficzne zebrane w tabelach i diagramach, wskazuj^ na pewne
og61ne cechy zaraienia ryb w trzech badanych biotopach, jak np. to, iz:
- najwyzsz^ prewalencj? i Sredni^ intensywnosd odnotowano u golc6w z p o p u l ^ j i jeziomej, a
najnizsza u golc6w odlowionych z rzek;
- najwytsze bogactwo gatunkowe (21 taksonow) i r6znorodnosc gatunkow^ odnotowano u
golcow pochodz^cych z morza, a najnizsze bogactwo gatunkowe (4 taksony) u ryb
zasiedlajqcych rzek?;
- do pasozyt6w o najwyiszej prewalencji i ^redniej intensywno^ci naleialy: Diphyllobothrium
spp., Eubothrium salvelini
- sposrod 23 zidentyfikow^ych taksondw, a i 17 stanowi nowy element dla fauny wod
Spitsbergenu; ponadto golec okaz^ si? nowym iywicielem dla przwr Hemiurus

luehei,
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Dero^enes crassus,

nicienia Camallanus lacustris oraz me2ddentyfikowanych nicieni z

rodziny Acuariidae;
- skiad helmintofauny iywicieli anadromicznych moze byi pizydatny jako kryterium
okreSlajqce przynaleinoSc Srodowiskow^ tego gatunku, a obecnoSc pasoiyt6w zwiqzanych z
danym srodowiskiem (slono lub slodkowodnym) pozwala n a weryfikacj? informacji
dotyczqcych charakteru zbiomika wodnego i mozliwo^i migracji ryb;
- wazne z praktycznego punktu widzenia sq stwierdzenia, t£ wsrod takson6w stwierdzonych u
golca, stwierdzono

rowniei wywohij^e

u ludzi difylobotrioz?

tasiemce

z

rodzaju

Diphyllobothrium
RozdzifiJ „E>yskusja" liczy 13 stron. Jest to moim zdaniem bardzo warto^iowa cz?Sc
pracy. Na tie pismiennictwa mgr Tomasz Luczyfiski umiej^tnie analizuje rezultaty wlasne.
Wykazuje pizy lym du±s^ doz? krytycyzmu i ostro:fcno^i, co trzeba uzna6 za bardzo
pozytywn^ cech? Jego osobowosci

naukowej. Dyskusja jest prowadzona w

sposob

interesuj^y i nie nu4y czytelnika.
Badania

faunistyczno-ekologiczne

uwaiane

w

ubieglych dziesi?cioIeciach

tradycyjne, w kontek^cie wyspecjalizowanych technik biologii molekulamej -

za

obecnie

odzyskuj^ swoje znaczenie, staj^c si? istotnq dziedzin^ nauki dwudziestego pierwszego
wieku. Z powodu zagrozenia roznorodno^i biologicznej odiyla potrzeba poznania i staJego
monitoringu skladu i rozmieszczenia fauny, zmiennosci cykli rozwojowych, wewn^trz- i
mi?dzygatunkowych

interakcji.

Wyniki badan ekologicznych

doktoranta mogq

bye

wykorzystane w mi?dzynarodowych programach takich jak „Strategia Ochrony Swiata", czy
europejskich - ,J^auna Europea'*, kt6rych gt6wnym celem jest zinwentaryzowanie wszystkich
zywych organizmow, w tym pasozytniczych.

Opr6cz niekwestionowanych wymienionych wartosci poznawczych i praktycznych
wynikow pewien niedosyt wywohije:
Chcialabym, aby Pan mgr Luczynski zreferowal m i nast?puj^e zagadnienie - prosz?
wymienic, jakie czynniki mogly wplynqc na poziom inwazji oraz skiad i struktur? zgrupowan
paso;iyt6w wewn?trznych golca w obszanK Arktyki?

z redakcyjnej strony dostrzezone bl?dy to:
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- zdj?cia pasozyt6w (rye. 15-31), na ktorych prezentowane 54 fragmenty ich morfologii,
cz?sio zreszt4 slabo widoczne; brak skali wielko^ci na przedstawianych zdj?ciach czyni ich
malo przydatnym;
- brak wykazu tabel 1 rysimkow (z numerami stron tekstu) zaliczam tez do uchybieh;
- dowolnosd w cytowaniu literatiuy w tekscie - raz cytowana literatura dw6ch autor6w jest
pisana z t^cznikiem „i", a raz bez patrz np. str. 18, 19, 22; raz cytowana literatura pisana jest
kapitalikiem, a raz bez kapitalika - patrz str. 89.

Wykazane usterki, zwJaszcza redakcyjne, nie umniejszajq wartoSci ocenianej pracy
doktorskiej. Z pehiym przekonaniem stwierdzam, Ze rozprawa spelnia wymogi, pomewaz
wyniki naukowe odpowiadajq zalo±onym celom badawczym, a wyci^gni^te wnioski s^
prawidlowe. W tej dziedzinie parazytologii Srodowiskowej

Doktorant wykazal

wiele

zroznicowah i prawidlowosci w uWadach pasozyt-iywiciel mi?dzy badanymi biotopami,
dzi?ki prawidlowo zastosowanym metodom, w tym statystycznym.
Wykazal si? wszechstronn^ bardzo dobrq znajomoscig wiedzy teoretycznej jak i
umiej^tnosci^ w pozyskiwaniu i opracowaniu bogatego materiahi biologicznego oraz jego
naukowej prezentacji. Dobrze wpisuje si? swoimi kompetencjami w tradycje wiod^ego juz w
biologii Srodowiskowej i ekologii pasozyt6w ryb wroclawskiego oSrodka parazytologicznego.
Przedstawiam wi?c Wysokiej Radzie Wydziahi Nauk Biologicznych Uniwersytetu
Wroclawskiego wniosek 0 dopuszczenie mgr Tomasza Luczynskiego do dalszych etap6w
przewodu doktorskiego, zgodnie z ustaw^ z dnia 14 marca 2003 r. 0 stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.
Ewa Dzika
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