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Recenzj a

osiagniecia naukowego w postepowaniu habilitacyjnym Pana dr Dariusza

Feya pt. "Zastosowanie analizy mikrostruktury otolitów w badaniach

biologii i ekologii ryb" wykonana na zlecenie Wydzialu Biologii Uniwersytetu

Gdanskiego.

Pan dr Dariusz Fey, urodzony w 1969 roku w Gdansku, ukonczyl Wydzial

Biologii, Geografii i Oceanologii (specjalizacja: Oceanografia biologiczna)

Uniwersytetu Gdanskiego w 1993 roku uzyskujac tytul zawodowy magistra.

Stopien naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie rybactwa (specjalnosc:

Ekologia wczesnych stadiów rozwojowych ryb) uzyskal w Morskim Instytucie

Rybackim w Gdyni w 2002 roku. Tematem rozprawy doktorskiej (obronionej z

wyróznieniem) byla: "Analiza dobowych przyrostów na otolitach wczesnych

stadiów rozwojowych sledzi (Clupea harengus L.) na Zalewie Wislanym, jako

narzedzie do poznania mechanizmów rekrutacji". Nastepnie wyjechal na roczny

staz (postdoc) do National Ocean Service, Beaufort Laboratory (USA). Po

powrocie zostal zatrudniony na stanowisku adiunkta w Morskim Instytucie

Rybackim - Panstwowym Instytucie Badawczym, Zakladu Oceanografii

Rybackiej i Ekologii Morza w Gdyni, gdzie pracuje do dzisiaj i zrealizowal

wiekszosc prac badawczych.

Nalezy dodac, ze przed doktoratem, spedzil dwa lata jako "Visiting scientist" w

Hawajskim Uniwersytecie - School of Ocean and Earth Sciences and



Technology, w pracowni dr Radtke, którego smialo mozna uznac za prekursora

badan nad struktura otolitów stadiów larwalnych ryb.

Analizujac wczesniejszy dorobek naukowy Pana dr Dariusza Feya widac

dokladnie, jak rozwijal sie Jego talent naukowy. Po doktoracie, glówne

zainteresowania badawcze habilitanta skupily sie na ocenie i analizie

parametrów mierzalnych (biometrycznych) mlodocianych stadiów rozwojowych

ryb, majacych wplyw na pózniejsze cechy biologiczne takie jak wiek, wielkosc,

tempo wzrostu, kondycje, bioenergetyke itp.

Wyniki uzyskane w tych badaniach zostaly opublikowane w czasopismach

naukowych o wysokim Impact Factor (IF od 0,95 do 2,43) i wysokiej punktacji

w/g MNiSW. Wybór tych publikacji, przedstawiony w autoreferacie (zgodnie z

&4 Rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia

2011 r.) wskazuje na duza spójnosc tematyczna cytowanych prac, jednoczesnie

pokazujac konsekwentny rozwój problematyki badawczej podjetej przez autora.

Zwraca tez uwage indeks cytowan, który swiadczy o naukowej wartosci i

aktualnosci uzyskanych wyników.

Takie podejscie do podjetego problemu badawczego, czy postawionej

tezy naukowej uwazam za calkowicie uzasadnione. Wyciaganie wniosków na

podstawie badan prowadzonych wlasnie na wczesnych stadiach rozwojowych

ryb pozwala na przewidywanie i wyprzedzenie pewnych niekorzystnych zjawisk

mogacych pojawic sie w wielu populacjach ryb w okresie pózniejszym. Ta

naukowa profilaktyka mozliwa jest jednak tylko wtedy, gdy istnieje mozliwosc

rozwiniecia i doskonalenia - oraz co najwazniejsze - weryfikacji odpowiednich

metod i narzedzi badawczych.

Badania biologii i ekologii larw ryb podjete przez habilitanta opieraja sie

na analizie wewnetrznej mikrostruktury kostek sluchowych - otolitów.

Wystepuja one w bledniku skórzastym w tzw. banieczkach sluchowych -

lagiewce, woreczku i buteleczce. Teoretycznie ich wzrost jest proporcjonalnie

zwiazany z tempem przemiany materii ryby. Analizujac przekroje otolitów, na
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których widac (podobnie jak na lusce) przyrosty pierscieni zbudowanych

glównie z weglanu wapnia, mozna posrednio wnioskowac o okresach

aktywnosci ryby - o tempie wzrostu, ogólnej kondycji, chorobach, migracjach,

nawet o czasie narodzin i wieku. Co wiecej, informacje zapisane historycznie w

otolitach, moga tez opisac srodowisko, w którym przebywala ryba, mówia o

wydajnosci naturalnej, fluktuacjach temperatury wody - a nawet fotoperiodzie.

Informacje tak uzyskane dotyczyc moga rozwoju nie tylko jednego osobnika,

ale równiez calej populacji. Jednakze historia zycia ryby zamknieta w kostce

sluchowej jest malo wiarygodna, jezeli nie bedzie dokladnie weryfikowana. Ta

szczególowa i zmudna weryfikacja problemów zwiazanych z wykorzystaniem

otolitów w badaniach biologii i ekologii ryb stanowila podstawowa tresc

publikacji powstalych po doktoracie, które Autor zakwalifikowal jako glówne

osiagniecie badawcze. W pracach tych stara sie dac odpowiedz na liczne pytania

nurtujace Go jako naukowca - o prawdziwosci tez badawczych, rzetelnosci

badan, ich wiarygodnosci oraz wartosci naukowej. Jednoczesnie zdaje sobie

sprawe, ze kazda uzyskana odpowiedz to pojawienie SIe kolejnych

niewiadomych. W swoim Autoreferacie stawia jasno pytania, które na pierwszy

rzut oka wydaja sie banalne: np. czy liczba przyrostów na otolicie faktycznie

odzwierciedla wiek? Czy szerokosc przyrostów jest skorelowana z tempem

wzrostu? Które otolity powinny byc wykorzystane do badan: strzalka, gwiazdka

- czy moze kamyczek? Czy otolity prawej strony blednika skórzastego sa

identyczne z tymi polozonymi po jego lewej stronie? Wzdluz której osi przeciac

otolit, zeby uzyskac dokladniejsze dane itp.

Wydawac by sie moglo, ze odpowiedzi na te pytania sa proste i powinny byc

znane przynajmniej od 40 lat. Tak jednak nie jest i moim zdaniem, Pan dr

Dariusz Fey wyznacza pewien indywidualny styl w nauce - poszukujac i

zadajac podstawowe pytania - nie poprzestaje na wiedzy ogólnej - lecz zglebia i

unowoczesnia warsztat pracy, weryfikuje zalozenia metodyczne (bedac

surowym recenzentem wlasnych dokonan) i niejako "przy okazji" odkrywa
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nowe i istotne informacje z zakresu biologii i ekologii larw ryb, mogace

jednoczesnie sluzyc jako material porównawczy u osobników doroslych.

Publikacje przedstawione jako wiodace i stanowiace osiagniecie naukowe

(zgodnie z art. 16 ustep 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki)

zostaly zebrane pod wspólnym tytulem "Zastosowanie analizy mikrostruktury

otolitów w badaniach biologii i ekologii ryb". Jest ich 6 i stanowia zamkniety

obszar wiedzy, doskonale udokumentowany metodycznie, z jasno postawionym

wspólnym celem - stworzenia podstaw metodycznych i dostarczenia narzedzi

umozliwiajacych wykorzystanie struktury otolitów ryb w badaniach naukowych.

W 5 na 6 z przedstawionych publikacji naukowych, dr Dariusz Fey jest

pierwszym autorem (w tym 2 samodzielne publikacje), gdzie sredni wklad w ich

powstanie wynosi 92%. Swiadczy to o tym, ze Habilitant byl autorem nie tylko

wiodacym, ale niemalze samodzielnym, który mial pomysl, bral udzial w

zbiorze materialu, przeprowadzal analizy i je opracowywal, a takze pisal i

tlumaczyl teksty publikacji. Taka "samodzielnosc" czesto konczy sie

nadmiernym wydluzeniem okresu uzyskiwania stopni naukowych lub nawet

niepowodzeniem, jednak Habilitant poradzil sobie doskonale z narzuconym

rezimem naukowym i moim zdaniem osiagnal wyznaczony cel.

Zwraca tez uwage wartosc naukowa prac przedstawionych jako wiodace, która

dzieki publikacji w uznanych swiatowych czasopismach o wysokim Impact

Factor (suma IF = 7,4), ma tez swoje odbicie w zestawieniu bibliometrycznym

(158 pkt. MNiSW, liczba cytowan - 26).

Nie sposób nie wspomniec o innych osiagnieciach naukowo - badawczych

Habilitanta po otrzymaniu stopnia doktora. Dr Dariusz Fey kierowal lub

uczestniczyl w miedzynarodowych i krajowych projektach badawczych. Na

pierwszy plan wybija sie Jego udzial w 5 grantach Unii Europejskiej, w których

uczestniczyl lub uczestniczy (lata 2006 - 2015) jako kierownik lub glówny

wykonawca badan realizowanych' przez strone polska. UW!lzam, ze taka
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aktywnosc mlodego, niesamodzielnego pracownika naukowego mozna smialo

uznac za wzorcowa. Do tego dochodzi kierowanie 4 projektami MNiSW

(dawniej granty KBN) i l projektu wlasnego (glówny wykonawca). Wszystkie

te projekty byly ukierunkowane na badania ekologii (tempo wzrostu,

przezywalnosc, rozmieszczenie, liczebnosc) larw i wczesnych stadiów

rozwojowych ryb, a wiec byly scisle zwiazane z obszarem Jego badan.

W slad za prowadzeniem badan szla ich prezentacja na areme

miedzynarodowej. I tutaj nalezy pochwalic Habilitanta za ponadprzecietna

aktywnosc. W ostatnich 12 latach wyglosil 7 referatów na miedzynarodowych

konferencjach w takich krajach jak: Dania, Belgia, Alaska, USA, Hiszpania,

Australia i Kanada. Zaprezentowal tez 10 posterów wlasnych i we

wspólautorstwie.

Po uzyskaniu stopnia doktora zostal czlonkiem Komitetu ds. Nauki,

Wydawnictw i Nagród, naj starszej miedzynarodowej organizacji badan

morskich na pólnocnym Atlantyku (International Council for the Exploration of

the Sea - ICES), która skupia ponad 1600 naukowców z ponad 20 panstw

"morskich". W zwiazku z obowiazkami administracyjnymi, bierze aktywny

udzial w corocznych spotkaniach organizacyjnych.

Za swoja dotychczasowa aktywnosc naukowa zostal wyrózniony wieloma

miedzynarodowymi i krajowymi nagrodami, m. innymi: rocznym stypendium

podoktoranckim (Waszyngton, USA; 2002 - 2003), nagroda za najlepszy poster

(Santa Cruz, USA; 2003), nagrodami Dyrektora MIR (7 - krotnie), rocznymi

premIamI finansowymi MIR (3 - krotnie) oraz Srebrnym Krzyzem Zaslugi

(2011).

Biorac pod uwage ogólny dorobek naukowy dr Dariusza Feya - indeks

Hirscha (Web of Science) = 7; sumaryczny IF publikacji (wg JCR, dla roku

wydania) = 21,94; liczba punktów MNiSW (lista z dnia 8.08.2011) = 464; liczba

cytowan (Web of Science) = 152 (cytacje w Journal oj Fis h Biol~gy, Fisheries
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Research, Marzne Ecology Progress Serzes, Fzsherzes Oceanography) -
stwierdzam, ze jest to dorobek nowoczesny, ukierunkowany i posiadajacy duza

wartosc naukowa. Stanowi tez zródlo czerpania inspiracji do podjecia dalszych,

tak waznych dla biologów, ekologów i hodowców ryb badan.

Osiagniecie naukowe pt.: "Zastosowanie analizy mikrostruktury

otolitów w badaniach biologii i ekologii ryb" oraz inne dokonania naukowe

habilitanta uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora wykazuja na znaczny

wklad autora w rozwój dyscypliny naukowej.

Wartosc przedstawionych publikacji stanowiacych osiagniecie naukowe,

oraz pozostalych recenzowanych prac naukowych opublikowanych po

uzyskaniu stopnia doktora, referaty 1 postery przedstawiane na

miedzynarodowych konferencjach naukowych, aktywne czlonkowstwo w ICES,

kierownictwo grantów UE i projektów krajowych (KBN), udzial w zespolach

eksperckich oraz uzyskane nagrody zagraniczne i krajowe swiadcza, ze

Habilitant wykazuje sie istotna aktywnoscia naukowa.

Podsumowujac stwierdzam raz jeszcze, ze przedstawiony do oceny

dorobek naukowy dr Dariusza Feya, jest wystarczajacy i w pelni uzasadnia

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie

biologii.
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