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Podstawowe informacje o temacie badawczym: 

Eocen jest niezwykle ważnym okresem dla kształtowania się współczesnej fauny muchówek 

(Diptera). Jest on zaliczany do okresu kenozoicznego, który trwał od 56 do 34 milionów lat temu. Jego 

początek charakteryzował się najwyższymi temperaturami odnotowanymi w kenozoiku. Mimo, że z 

czasem uległy one obniżeniu, gorący klimat miał długotrwały wpływ na rozwój europejskiej fauny, 

dlatego nieprzypadkowo okres ten nieformalnie nazywany jest "początkiem nowej ery". Współczesne 

organizmy wyewoluowały zatem w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego, a ich 

bezpośredni potomkowie tworzą współczesną faunę naszego kontynentu. 

Głównym celem projektu jest wyjaśnienie, w jaki sposób warunki środowiskowe, klimatyczne  

i biogeograficzne wpłynęły na dalsze etapy ewolucji wybranych grup muchówek aż do czasów 

współczesnych. Badania skupią się głównie na najstarszych liniach ewolucyjnych muchówek (Diptera, 

Nematocera), które bardzo często pojawiają się w zapisie kopalnym. 

Dodatkowym, ale nie mniej ważnym celem tematu badawczego jest określenie wieku 

bursztynu bałtyckiego. Za powszechnie przyjęty czas istnienia lasów bursztynowych na obszarze 

Europy przyjmuje się środkowy eocen. Lasy te przez kilka milionów lat pokrywały prawie cały 

kontynent. Niektóre teorie zakładają jednak przesunięcie czasu powstawania bursztynu zarówno na 

dolny, jak i górny eocen. Hipotezy te mogą być zweryfikowane w ramach obecnego projektu poprzez 

dokładne oznaczenie gatunków zachowanych w bursztynie i ich analizę porównawczą z gatunkami 

współcześnie żyjącymi oraz z tymi, które zachowały się w bursztynach uznawanych obecnie za starsze 

od bursztynu bałtyckiego. 

 

Główne pytania badawcze: 

1. Fauna Diptera Nematocera eocenu i fauna współczesna Europy na poziomie rodzinowym i 

rodzajowym  są do siebie podobne. 

2. Fauna Diptera Nematocera bursztynu z obszaru Morza Bałtyckiego z Ukrainy i Saksonii jest 

wspólna na poziomie gatunkowym. 

3. Fauna Diptera Nematocera  bursztynu bałtyckiego jest inna lub podobna  do fauny z bursztynu 

z Oise Amber (Francja) na poziomie gatunkowym? 

 

Podstawowe metody/opis pracy: 

1. W pierwszej fazie projektu najważniejszym zadaniem będzie segregacja materiałów na 

rodziny muchówek kopalnych, zarówno inkluzji w bursztynie, jak skamieniałości. Podstawą 

rozróżniania grup są wzory użyłkowania skrzydeł. Prace te będą wykonywane na materiałach 

z  kolekcji muzeów polskich i duńskich. 

2. Następnie okazy wybranej rodziny będą oznaczane do poziomu rodzajowego i gatunkowego; 

zostaną sporządzane opisy taksonów nowych dla nauki. 

3. Najważniejszą fazą projektu będzie porównanie składu gatunkowego wybranej rodziny z 

bursztynu bałtyckiego, bursztynu paryskiego (Oise) oraz skamieniałości z wczesnego eocenu 

Danii i późnego eocenu Anglii. 

4. Dalsze opracowanie zebranych danych to analiza filogenetyczna i biogeograficzna (czyli: 

opracowanie drzewa rodowego wybranej rodziny na przestrzeni co najmniej od eocenu do 

dziś, oraz obecne rozprzestrzenienie się wybranych grup muchówek, których starsi 

reprezentanci występują w badanych skamieniałościach i inkluzjach bursztynowych). Pozwoli 

to na odtworzenie dróg ewolucji wybranych muchówek oraz wnioskowanie o warunkach 



klimatycznych w lesie bursztynowym. Analizy te będą wymagały zastosowania metod 

statystycznych oraz filogenetycznych (znajomość przynajmniej programu TNT).  

 

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

1. Dobrze widziane jest doświadczenie w pracy w kolekcjach muzealnych  

2. Znajomość entomologii  na poziomi magisterskim  

3. Znajomość języka angielskiego przynajmniej bierna 

4. Znajomość podstawowych analiz statystycznych i filogenetycznych 

5. Mile widziane prawo jazdy kat. B 

6. Brak przeciwwskazań do pracy w niestandardowych godzinach (np. weekendy) 

 

Dane o potencjalnych współpracownikach: - 
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