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Ocena dorobku i osiagniecia naukowego
w postepowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora

habilitowanego Panu dr. Dariuszowi Fey

Mozliwosc szacowania jednego z najwazniejszych parametrów
charakteryzujacych osobnika czyli wzrostu u organizmów wodnych w tym ryb
jest dla nauki nadal zagadnieniem bardzo interesujacym. Wiek ryb oznacza sie
juz od ponad 100 lat i to korzystajac najpierw z lusek, potem otolitów i innym
elementów twardych jak kregi, kosci plaskie, promienie pletw. Sa gatunki ryb,
dla których tylko otolity niosa w sobie zakodowane informacje o wzroscie.
Poszukiwania poprawy czytelnosci otolitu przez prazenie, barwienie i wiele
innych metod zwykle tylko pozornie dawalo badaczowi pewnosc co do
oznaczonego wieku ryby pozyskanej ze srodowiska naturalnego. Znaczenie
poprawnie oznaczonego wieku dla eksploatowanej populacji ma nadal ogromne
znaczenie dla potrzeb szacowania zasobów. Ma to aspekt biologiczny ale takze
ekonomiczny zwiazany z oplacalnoscia odlowu, ocena optymalnego polowu itd.

Do dzis trwa spór co do jakosci oznaczen wieku u ryb na podstawie
róznych struktur. Prowadzi sie, na przyklad okreslanie wieku przez dwóch
badaczy i potem porównuje zgodnosc. Otolity ryb z uwagi na swój specyficzny
mechanizm wzrostu stanowia zródlo informacji nie tylko o tempie wzrosty
calego organizmu ale o innych zdarzeniach jakie je w swoim zyciu spotkalo, w
jakim zylo srodowisku i jak zasobnym w pokarm. Odkrycie przed 40 laty
przyrostów dziennych na otolitach zapoczatkowalo nowe metody badawcze i
nowe mozliwosci aplikacyjne tego odkrycia. Wiele prac zweryfikowalo
entuzjazm o czym doskonale dr Dariusz Fey wie. Zwykle u ryb starszych
czytelnosc przyrostów dziennych spada i nie udaje sie naliczyc 365 dni na rok,
czasami tylko 150 ale to juz zalezy od dlugosci sezonu wegetacyjnego.

To nowe odkrycie sprzed 40 lat szybko zainteresowalo oceanologów i
biologów morza by poszukiwac pewnych prawidlowosci i czasu wedrówek
larw, które pradami morskimi przemieszczaly sie biernie i to pozwolilo znajac
date wyklucia okreslic miejsca rozrodu i tarliska. Dla gatunków odlawianych
przemyslowo bylo to bardzo wazne. Urodzajnosc przyszlego stada byla
zwiazana z warunkami wzrostu tych kilkudniowych larw. Pozwolilo tez
wyznaczyc miejsca ochrony stad przystepujacych do rozrodu. Wiec dokladne
badania tej drobiny materialu bedacego efektem sekrecji w bledniku ma



kapitalne znaczenie dla ochrony zasobów. Slusznie dr Dariusz Fey napisal, ze
mechanizm odkladania przyrostów w rzeczywistosci nie jest prosty. Autor
ocenianych prac wlasnie temu zagadnieniu poswiecil w ostatnich latach sporo
czasu. Zegarmistrzowskie podejscie do otolitów larw ryb wymaga cierpliwosci i
pomyslu na kolejny "szlif'.

Przebieg dzialalnosci naukowo-badawczej

Zwykle od recenzenta oczekuje sie wskazania co tak naprawde
zdecydowalo o wyborze drogi naukowej i jakie czynniki byly swoistymi
"sterownikami". Na pierwszym miejscu wymienilbym dwuletnie stypendium na
Uniwersytecie Hawajskim. To tu u prof. Richarda Radtke, jeszcze mgr Dariusz
Fey, otrzymal solidne przygotowanie metodyczne. Sadze, ze wlasnie ten pobyt
zapoczatkowal dalsza droge naukowa. W roku 2002 po obronie pracy
doktorskiej z wyróznieniem, dr Dariusz Fey uzyskuje w wyniki rozstrzygniec
konkursowych prestizowe stypendium w NOAA Beaufort Laboratory. Kolejne
zdobyte doswiadczenia zaowocowaly badaniami larw sledzia, dorsza, szprota
dennika, turbota, dobijaka oraz mapowanie miejsc rozrodu ryb na Zalewie
Wislanym. Zaangazowanie w badania i umiejetnosci organizacyjne sprawiaja,
ze dr Dariusz Fey uzyskuje granty MNiSW i fmansowane ze srodków na
badania z UE. Wczytujac sie w Autoreferat (str. 11) widac wyraznie jak wraz ze
zdobywanym doswiadczeniem rosnie krytycyzm co do wlasnych wyników i
pojawianie sie kolejnych pytan. Te pytania to raczej plan badawczy na
najblizszy okres.

Ocena glównego osiagniecia naukowego

Przedstawione do oceny publikacje jako osiagniecie naukowe sa pracami
dobrze dobranymi i istotnymi z punktu widzenia rozwoju badan
wykorzystujacych mikrostrukture otolitów do badan historii rozwoju larw. Jedna
z prac pokazuje nieco szersze zastosowania i mozliwosci oceny wiarygodnosci
oznaczen wieku u ryb starszych nawet 6 letnich. Autor podkresla, ze
przygotowanie preparatów i szlifów jest to bardzo pracochlonne stad podjal
prace badawcze nad modelem predykcji wieku wczesnych stadiów
rozwojowych ryb. Do pionierskich badan, nie tylko w Polsce zaliczyc mozna
okreslenie wplywu temperatury i wzrostu larw ryb na wzrost otolitu. Tu
zapewne mozemy oczekiwac pewnej asymetrii a mechanizm tworzenia sie
otolitu wymaga jeszcze wielu badan, stad z literatury wiemy, ze w
eksperymentach z rybami glodzonymi otolity jeszcze rosly. Dlatego tez Autor
dla menhadena mógl otrzymac wlasnie takie wyniki. Podobnie, jak pokazuja
wyniki z pracy na temat wplywu temperatury i wzrostu somatycznego larw na
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przyrost i wielkosc otolitów, nie mozna jednoznacznie interpretowac szerokosci
przyrostu "dziennego" na otolicie z warunkami srodowiska.

Warto jeszcze raz podkreslic, ze wybrane publikacje jako calosc stanowia
osiagniecie naukowe o czym posrednio swiadczy zestawienie z informacj i
bibliotecznej (str. 33 Autoreferatu).

Ogólna charakterystyka dorobku naukowego

Dorobek naukowy dr. Dariusza Fey jest stosunkowo zwarty i swoje
dokonania koncentrowal na larwach ryb a takze zrealizowal szereg
interesujacych prac metodycznych. Wazne publikacje to opracowanie sposobu
interpretacji i weryfikacji pomiarów dla materialu konserwowanego w alkoholu
lub formalinie. Ciekawym ujeciem byla praca na temat konsumpcji tlenu przez
larwy stynki i sledzia, gdzie stynka odznaczala sie dwukrotnie mniejszym
zuzyciem tlenu niz sledz a przez to produkcja masy ciala odbywa sie bardziej
efektywnie. Ma to oczywiscie swoje odniesienie przy ocenie calego ekosystemu
Zalewu Wislanego. W dorobku znajduja sie tez publikacje na temat wzrostu
larw ryb z uwzglednieniem warunków srodowiska czy pory dnia.

Obszar badan prowadzonych przez dr. Dariusza Fey obejmuje glównie
wody Zalewu Wislanego, Zalewu Szczecinskiego, zatok morskich czy polskiej
strefy ekonomicznej. Badania mikrostruktury otolitu larw ryb i osobników
doroslych kilku gatunków ryb, w tym waznych gospodarczo, i na róznych
obszarach o róznych wlasciwosciach srodowiska od wód slodkich po morskie
nalezy uznac za bardzo wartosciowe i powiekszajace wiedze z zakresu ekologii i
biologii ryb.

Istotna jest aktywnosc w wymianie miedzynarodowej, o czym juz
wczesniej wspominalem. Dotyczy to zarówno udzialu w znaczacych
konferencjach, gdzie wyglaszano referaty i prezentowano postery. Udzial w
szeregu komisjach miedzynarodowych, komitetach naukowych, sprawia, ze juz
dzis dr Dariusz Fey ma wysoka i ugruntowana pozycje miedzynarodowa.

Charakterystyka osiagniec o znaczeniu praktycznym

Wiekszosc dorobku naukowego dr Dariusza Fey ma pewne odniesienie
praktyczne. Szacowanie potencjalu rekrutacyjnego gatunków waznych
gospodarczo daje podstawy do ich przyszlej eksploatacji. W tej grupie osiagniec
nalezy wymienic udzial w komisjach miedzynarodowych decydujacych o
kierunkach badan sluzacych zrównowazonemu rybolówstwu. Jest czlonkiem
grupy kierujacej pracami Regional Seas Programme Geden z pieciu komitetów
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naukowych ICES). Dzialalnosc naukowa realizowana w ramach tego komitetu
jest zwiazana glównie z obszarem Morza Baltyckiego i Morza Pólnocnego.

Dydaktyka

Mimo pewnych ograniczen w realizacji zadan dydaktyczriych dr Dariusz
Fey ma i tu dosc pokazny dorobek. Wymienic mozna opieke nad 4
doktorantami, którzy juz sa po obronach w róznych jednostkach naukowych.
Oprócz tych latwo kwantyfikowalnych dokonan dydaktycznych w dorobku
mamy aktywnosc przy prowadzeniu kursów z ekologii morza wspólnie z
DIFRES (Dania) dla studentów uczelni amerykanskich czy udzial w programie
edukacyjnym dla uczniów szkól ponadpodstawowych organizowanym wspólnie
z Telewizja Edukacyjna oraz udzial w organizowanych w Gdyni Dniach Nauki.

Podsumowanie

Dorobek naukowy przedstawiony jako zbiór publikacji pod ogólnym
tytulem "Zastosowanie analizy mikrostruktury otolitów w badaniach biologii i
ekologii ryb" jest znaczacym wkladem Autora w rozwój uprawianej dyscypliny
naukowej. Przebieg dotychczasowej kariery naukowej jest dodatkowo
wzbogacony licznymi kontaktami miedzynarodowymi dajac juz teraz wysoka
pozycje dr Dariusza Fey w wymianie miedzynarodowej co jest bardzo dobrym
probierzem na najblizsza przyszlosc i dalszy szybki rozwój naukowy.

Na zakonczenie oceny nalezy stwierdzic, ze dorobek naukowy i
dydaktyczny oraz pozycja miedzynarodowa sa odpowiednie i spelniajace
warunki stawiane przy staraniu sie o stopien naukowy doktora habilitowanego z
dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii. Warunki te okresla ustawa o
stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14
marca 2003 r.(Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.).
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