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Podstawowe informacje o temacie badawczym:  

Zdolność osobników do zmiany swojego zachowania i fizjologii w odpowiedzi na zmieniające się 

warunki środowiska będzie przewidywać, w jakim stopniu populacje i gatunki dostosują się do szybko 

zmieniających się warunków środowiska na Ziemi. Bez wątpienia zrozumienie w jakim stopniu 

globalne ocieplenie wpływa na życie na Ziemi stanowi jedno z największych wyzwań naukowych 

naszych czasów. W szczególności badania na ptakach stanowią bogate źródło informacji w kontekście 

zmian klimatu. Chociaż bardzo wiele badań analizowało wpływ zmian klimatu na ptaki, niewiele 

wiadomo na temat natury mechanizmów behawioralnych, fizjologicznych i molekularnych leżących u 

podstaw reakcji organizmów na stres termiczny. 

 

Główne pytania badawcze: 

Celem niemniejszego projektu jest zbadanie, jak temperatura otoczenia podczas krytycznej fazy 

wczesnego rozwoju zarodka i pisklęcia wpływa na cechy związane z dostosowaniem zarówno rodziców, 

jak i ich potomstwa. 

 

Podstawowe metody/opis pracy: 

Eksperyment terenowy będzie prowadzony przez cztery kolejne lata w trakcie sezonu lęgowego na 

naturalnej populacji muchołówki białoszyjej (Ficedula albicollis) gniazdującej na Gotlandii (Szwecja). 

Eksperyment będzie polegał na manipulacji warunkami środowiska poprzez modyfikację temperatury 

gniazda, na wczesnym stadium rozwoju zarodka i pisklęcia w celu zbadania jak temperatura przed i po 

wykluciu piskląt oraz interakcja między nimi wpływa na fenotyp osobnika. Na podstawie badań 

laboratoryjnych z wykorzystaniem technik molekularnych określimy jakie są genetyczne podstawy 

odpowiedzi na zmiany środowiska. 

 

Dodatkowe informacje (np. szczególne wymagania co do doktoranta): 

Wymagania stawiane kandydatom: stopień magistra biologii albo innego kierunku z grupy nauk 

przyrodniczych; zainteresowanie ekologią behawioralną, ekologią molekularną, ornitologią i badaniami 

dotyczącymi wpływu zmian klimatu na organizmy żywe; dobra znajomość języka angielskiego, 

posiadanie zdolności organizacyjnych; doświadczenie w pracy terenowej.  
 

Dane o potencjalnych współpracownikach: Prof. Lars Gustafsson, Uppsala, Szwecja 
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