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Recenzja pracy doktorskiej mgra Łukasza Dylewskiego pt. ,,Udział konsumentów nasion
w regulowaniu populacji inwazyjnego gatunku - kolczurki klapowanej |Echinocystis lobata|"

Przedstawiona do recenzji praca doktorska mgra Łukasza Dylewskiego została wykonana pod
kierunkiem prof, UPP dra hab. Janusza Kloskowskiego oraz dra hab. Łukasza Myczko (promotora
pomocniczego) w Zakładzie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Mgr Łukasz
Dylewski jest pierwszym autorem trzech publikacji, które stanowią podstawę rozprawy.
Pierwszy artykuł, opublikowany w Ecology Letters, to meta-analiza wpływu wielkości nasion na
ich usuwanie przez gryzonie i konsekwencji tego usuwania dla populacji roślin. Dwie kolejne
publikacje, które ukazały się w pismach Plant Ecology oraz Neobiota, to empiryczne badania
oddziaływań pomiędzy kolczurką klapowaną, rośliną w Polsce inwazyjną, i konsumentami jej
nasion.

UWAGlOGÓLNE
Doktorat jest w zasadzie polskim streszczeniem trzech publikacji, które są dołączone

do rozprawy i do których (np. do rycin) często odnosi się polski opis. Streszczenia tych artykułów
są poprzedzone wspólnym wstępem i opisem celu badań. W doktoracie (tzn. opisie badań
w języku polskim) dość często zdarzają się błędy: interpunkcyjne, stylistyczne, fleksyjne,
składniowe, a nawet ortograficzne. Nie umniejsza to jego wartości naukowej, ale utrudnia
odbiór.

Meta-analiza nieco odbiega tematem od dwóch pozostałych artykułów. Nie jest to moim
zdaniem problem, gdyż rozprawa doktorska dotyczy oddziaływań roślin z konsumentami ich
nasion, więc spełnia ustawowe wymaganie spójności tematycznej. Natomiast sprawiło to
wyraŹną trudnoŚĆ w pisaniu pracy, np. rozdzial ,,Cel badań" odnosi się tylko do badań
empirycznych i pomija meta-analizę. Podobnie rzeczma się z tytułem rozprawy.

Kolejnym ustawowym wymaganiem jest to, że rozprawa powinna stanowić oryginalne
rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata. Oba
te warunki są w mojej opinii spełnione. Prace dotyczą ważnego zagadnienia. Konsumpcja oraz
rozsiewanie nasion przez zwierzęta to procesy, które wpływają na dynamikę i strukturę
genetyczną populacji roŚlin, kształtują skład i bogactwo gatunkowe zbiorowisk, oraz wywierają
silną presję selekcyjną na rośliny. Z tego powodu oddziaływania pomiędzy roślinami
i konsumentami ich nasion są kluczowe dla funkcjonowania większości lądowych ekosystemów.
KaŻda publikacja (czy też rozdział) jest odpowiednio osadzona w literaturze przedmiotu
i adresuje konkretny problem badawczy.

Dobrą praktyką stosowaną przez mgla Łukasza Dylewskiego (i jego współautorów) jest
konsekwentne i wnikliwe omawianie potencjalnych słabości każdego badania. Omówienie takie
można znaleŹĆ w dyskusji wszystkich publikacji, które weszły w skład rozprawy doktorskiej. Daje



to pełniejszy obraz czytelnikom, którzy informowani są o ograniczeniach badań,

a jednocześnie rozbraja przynajmniej część potencjalnej krytyki ze strony recenzentów.

UWAGl SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1 i publikacja "Seed size predicts global effects of small mammal seed predation on

plant recruitment".
Rozdział ten i odpowiadająca mu publikacja opisują wyniki meta-analizy wpływu wielkoŚci nasion

na ich konsumpcję i w efekcie na rekrutację roślin. Publikacja jest bardzo dobrze napisana.

Autorzy przejrzyście tłumaczą, w jaki sposób badany problem nawiązuje do fundamentalnych

pytań w ekologii, np. o mechanizmy powstawania i utrzymywania się zbiorowisk roŚlinnych.

Uzyskane wyniki pozwalają zrozumieć sprzeczne rezultaty poszczególnych badań, co moim

zdaniem świadczy o jakości tej pracy naukowej. Konkluzje typowych artykułów przeglądowych są

często niejasne: z jednych badań wynika jedna prawidłowość, z drugich inna, więc w sumie

wiadomo tylko tyle, że potrzeba dalszych badań. Meta-analizy często uŚredniają sprzeczne

wyniki, co pozwala wysnuć ogólniejsze wnioski, lecz może ukryć ważne przyczyny rozbieżnoŚci.

Najlepsze artykuły przeglądowe i meta-analizy odnajdują prawidłowości leżące u podłoża

pozornie sprzecznych wyników. W tym przypadku, wiedzieliśmy, że w niektórych badaniach

gryzonie preferują małe nasiona, w innych duże, jeszcze w innych pośrednie. Dzięki meta-analizie

przeprowadzonej przez mgra Łukasza Dylewskiego i jego współautorów dowiedzieliŚmy się,

że gryzonie wybierają stosunkowo małe nasiona w ekosystemach, gdzie nasiona zwykle są duże,

stosunkowo duże nasiona w ekosystemach, gdzie nasiona zwykle są małe, oraz poŚredniej

wielkości nasiona, gdy weźmiemy pod uwagę wyniki z wszystkich ekosystemów, Dalej praca

omawia konsekwencje tej selekcji dla współistnienia gatunków roślin o róźnej wielkoŚci nasion,

a co za tym idzie, o różnych strategiach reprodukcyjnych. Badanie to jest przykładem tego, jak

wiele można zyskać na nawiązaniu współpracy międzynarodowej z odpowiednimi osobami -
w tym wypadku z Deanem Pearsonem i Yvette Ortegą z USDA Forest Service.

jak każde badanie naukowe, meta-analiza mgra Łukasza Dylewskiego również posiada swoje

ograniczenia, przy czym część z nich została wspomnian a przez samych autorów:

o Meta-analiza objęła wyłącznie konsumpcję nasion przezgryzonie. Nie wiadomo więc, czy

zaobserwowane prawidłowości powtórzą się w przypadku innych konsumentów nasion,

którzy cechują się większą rozpiętością rozmiarów ciała,

o lstnieje niewiele badań nad wpływem konsumpcji nasion na rekrutację roślin. Tego typu

badania bezpośrednio adresują pytanie badawcze postawione w meta-analizie.

Wynoszenie nasion przez zwierzęta, które było najczęściej badane, tylko luźno wiąże się

z wpływem konsumentów na rekrutację roślin, sdyż (1) nie zawsze oznacza konsumpcję

nasion, oraz (2\ nawet gdy jest równe konsumpcji nasion, to końcowy wpływ na

rekrutację może być zmodyfikowany przez szereg czynników takich jak zależnośĆ od

zagęszczenia lub występowanie ograniczenia rekrutacji liczebnością nasion lub jego brak.

o lstnieje wyraźna przewaga liczebna badań przeprowadzonych w Ameryce północnej,

więc wyniki są najbardziej reprezentatywne dla tego właśnie regionu.

Rozdział 2 i publikacja "PhysicaI defence of the wild cucumber Echinocystis lobata in an

invasive range changing seed removal by rodents"

Rozdział ten i odpowiadająca mu publikacja opisują zjawisko występowania uwięzionych nasion

w owocach kolczurki klapowanej w jej wtórnym zasięgu. W przeciwieństwie do zwykłych,



nasiona te nie są uwalniane po otwarciu się owoców. Autorzy przypuszczają, że uwięzienie
nasion moźe zmniejszać straty powodowane przez konsumentów. Eksperymenty terenowe
sugerują, że uwięzione nasiona kiełkują tak samo dobrze, jak zwykłe, lecz zwierzęta na nich
rzadziej żerują, gdyż trudniej im się do nich dostać. Autorzy przypuszczają, że cecha ta jest

faworyzowana w nowych środowiskach, jakie roślina ta napotkała w swoim wtórnym zasięgu.
Wniosek ten jest catkiem prawdopodobny, choć nie wiadomo jeszcze, jaką rolę w rekrutacji
kolczurki odgrywają gryzonie. Dlatego przyszłe badania powinny sprawdzić, czy kolczurce
rzeczywiście ,,opłaca się" chronić nasiona przed usuwaniem przez gryzonie, czy też przeciwnie -
może na nim korzystać, gdyż usuwanie nasion wiąże się z ich roznoszeniem spod roślin
macierzystych w nowe, potencjalnie sprzyjające mikrosiedliska. Trzecia możliwa opcja to óet-
hedging, gdzie w obliczu nieprzewidywalnej zmienności środowiska najkorzystniej jest mieć część
nasion rozniesionych (choć mogą one zostać zjedzone), a część zabezpieczonych przed

zjedzeniem, choć też nierozniesionych.

Rozdział 3 i publikacja "Native generalist consumers interact strongly with seeds of the
i nvasive wi l d cucu m ber (E ch i n o cy sti s l o bata|"
Rozdział ten i odpowiadająca mu publikacja opisują wyniki eksperymentalnych badań tempa
i intensywności usuwania nasion kolczurki klapowanej przez gryzonie i ptaki oraz zależności
pomiędzy zagęszczeniem i przeżywalnością siewek. Wyniki sugerują, że nasiona są usuwane
zarówno przezgryzonie, jak i ptaki, choć usuwanie przez gryzonie (głównie przez mysz polną)jest
znacznie intensywniejsze. Tak jak można było oczekiwać, siewki rosnące w gęstych grupach (oraz

w gęstej roślinności) miały stosunkowo niską przeżywalność. Mgr Łukasz Dylewski i współautorzy
wskazują, że intensywne usuwanie nasion przez gryzonie negatywnie wpływa na kolczurkę, gdyż

wiele nasion jest zapewne zjadanych, a reszta ukrywana w grupach, więc wyrastające z tych
skrytek siewki cierpią z powodu negatywnej zależności od zagęszczenia. Sugestia ta wymaga
oczywiście dalszego zbadania, gdyż nie wiadomo, jaka część nasion jest deponowana, a jaka

faktycznie zjadana. Podobnie nie wiadomo, w jaki sposób (w jakich mikrosiedliskach i w jak
licznych grupach) ukrywane są nasiona, Wiele gryzoni, wśród nich mysz polna, stosuje dwa
rodzaje ukrywana nasion, w anglojęzycznej literaturze znane jako scotterhoarding (ukrywanie
nasion pojedynczo lub w niewielkich grupach w rozproszonych po całym areale kryjówkach) oraz
larderhoarding (ukrywanie dużej liczby nasion w jednej lub kilku kryjówkach). Tylko ten drugi
sposób magazynowania powodowałby straty związane z negatywną zależnością od zagęszczenia.

Nasunęły mi się też dwie uwagi co do stwierdzeń zawartych w rozprawie:

1,. ,,(...) wysoki procent usuwania nasion kolczurki klapowanej sugeruje wysokie
prawdopodobieństwo spożycia nasion przez gryzonie." (str. 50) * samo tempo usuwania
nasion nie informuje o prawdopodobieństwie spożycia, gdyż intensywne usuwanie
nasion może wiązaĆ się zarówno z wysoką konsumpcją, jak i z intensywnym robieniem
zapasów.

2. ,,(..,) z danych literaturowych wiadomo, że myszarka polna może gromadzić nasiona
w rozproszonych skrytkach (Zhang i in. 2016). Obserwowane w okresie kiełkowania
siewki kolczurki klapowanej wyrastające często z jednego skupiska w ilości 10-20 sztuk
mogą na to wskazywać". (str. 51) - jeżeli gryzonie chowają nasiona w ,,rozproszonych
skrytkach", to chowają je pojedynczo lub najwyżej po kilka. Wiele pojedynczo rosnących



siewek mogło wyrastać z nasion ukrytych przez myszy polne, bo mysz polna tworzy też
takie rozproszone skrytki oprócz dużych magazynów zlokalizowanych zwykle

w korytarzach nor.

Po przeczytaniu tego rozdziału nasunęło mi się też pytanie o kukurbitacynę: jest to substancja,

która występuje u kolczurki, a która ma chronić rośliny przed konsumentami, Czy kukurbitacyna

występuje w nasionach kolczurki i czy może wpływać na oddziaływania z konsumentami nasion?

PODSUMOWANlE
Badania wchodzące w skład rozprawy doktorskiej dostarczają nowych informacji o globalnych

oddziaływaniach roślin i gryzoni, które konsumują ich nasiona, oraz o oddziaływaniach kolczurki

klapkowanej z konsumentami jej nasion w Polsce. Rozprawa doktorska mgra Łukasza

Dylewskiego dowodzi, że jej autor potrafi właściwie zaplanować i przeprowadzić badania

naukowe w dziedzinie ekologii, prawidłowo analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, a także
biegle zna literaturę przedmiotu i potrafi ją wykorzystać do osadzenia swoich wyników
w szeiszym kontekście wiedzy o oddziaływaniach ekologicznych. W świetle powyższych

wniosków, zgodnie z właściwymi przepisami, określonymi w ustawie z dnia ].4 marca 2003 r.

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.

Dz.U.żOL7 poz. 1789) oraz ustawie z dnia 20 lipca żO'J,8r. Prawo o szkolnictwie wyzszym inauce
(Dz.U. 2018 poz. t668 z późn. zm.), stwierdzam, że recenzowana rozprawa spełnia kryteria
stawiane pracom doktorskim i wnoszę o dopuszczenie Pana mgr Łukasza DyIewskiego do
dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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