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RECENZJA

osiagniecia naukowego w postepowaniu habilitacyjnym doktora Dariusza Feya

pt. ,.,Zastosowanie analizy mikrostruktury otolitów w badaniach
biologii i ekologii ryb".

Recenzje wykonano na zlecenie Rady WydzialuBiologii Uniwersytetu Gdanskiego - pismo Dziekana Wydzialu
Biologii UG pro! dr hab. Dariusza L. Szlachetko l.dz. L01O/511/1551/2012

z dnia 14.11.2012 r.

1. Sylwetka zawodowa

Pan Dariusz Piotr Fey urodzil sie dnia 13 sierpnia 1969roku w Gdansku. Studiowal na

Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdanskiego. Tam w 1993 roku

uzyskal dyplom magistra biologii (specjalizacja: oceanografia biologiczna). Doktoryzowal sie

w Morskim Instytucie Rybackim w 2002 roku, uzyskujac stopien naukowy doktora nauk

rolniczych (specjalnosc: ekologia wczesnych stadiów rozwojowych ryb) na podstawie

rozprawy pt. "Analiza dobowych przyrostów na otolitach wczesnych stadiów rozwojowych

sledzi (Clupea harengus L.) na Zalewie Wislanym,jako narzedzie do poznania mechanizmów

rekrutacji" (promotor: dr hab. Tomasz Linkowski). Praca doktorska na wniosek recenzentów

uzyskala wyróznienie.

Prace zawodowa dr Fey rozpoczal jeszcze przed ukonczeniem studiów, bowiem juz w

1992 roku zostal zatrudniony w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni na stanowisku

oceanografa. Pracuje on w tej instytucji do dzisiaj, obecnie jako adiunkt w Zakladzie

Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza, z wyjatkiem dwóch przerw poswieconych na staze

zagraniczne w znanych osrodkach naukowych w USA: w latach 1994-1996 jako visiting

seientist w School of Ocean and Earth Sciences and Technology, University of Hawaii,

Honolulu oraz w okresie 2002-2003 jako post-doe w NOAA National Ocean Service,

Beaufort Laboratory, Beaufort.



2. Osiagniecie naukowe

Zgloszone przez Habilitanta osiagniecie naukowe jest cyklem opublikowanych w

latach 2002-2010 szesciu prac naukowych pod wspólnym tytulem "Zastosowanie analizy

mikrostruktury otolitów w badaniach biologii i ekologii ryb". Wszystkie prace zostaly

zamieszczone w wysoko cenionych i wysoko punktowanych, recenzowanych czasopismach

naukowych znajdujacych sie w bazie JCR (trzy w Journal oj Fish Biology, po jednej w ICES

Journal oj Marine Science, Fishery Bulletin i Archive oj Fishery and Marine Research), o

wartosciach impact Jactor w roku publikacji od 0,38 do 1,58. Sumaryczna wartosc tego

wskaznika dla wymienionych publikacji byla wysoka (IF = 7,4). Sumaryczna wartosc

punktowa cyklu w momencie przygotowywania dokumentacji przez Habilitanta wynosila

158, a po korekcie wykonanej na podstawie najnowszego zalacznika A do komunikatu

MinistraNauki i SzkolnictwaWyzszegoz dnia 17.09.2012r. - 150punktów(zakresod 20 do

35 punktów), to jest srednio 25 punktów w przeliczeniu na jedna prace. Sumaryczna liczba

cytowan prac w momencie przygotowywania dokumentacji przez Habilitanta wynosila 27

(baza Web of Science).

Autorem dwóch prac z cyklu jest tylko dr Fey, dwie opublikowal wraz ze

wspólautorem, dwie prace maja charakter zespolowy, z udzialem wspólautorów

pochodzacych m.in. z USA, Danii i Szwecji. Uzgodniony z pozostalymi autorami, osobisty

wklad dra Feya w powstanie czterech prac wynosi od 30 do 80%, co daje srednio dla calego

cyklu wartosc okolo 77%. W wypadku pieciu prac cyklu dr Fey odgrywal wiodaca role

merytoryczna jako pomyslodawca badan i autor ich koncepcji, jednak we wszystkich bral

udzial m.in. w technicznym opracowywaniu materialów, wykonywaniu obliczen i analizy

statystycznej oraz przygotowywaniu tekstu publikacji.

Jako wspólny cel naukowy swojego osiagniecia dr Fey przyjal "stworzenie podstaw

metodycznych i dostarczenie narzedzi umozliwiajacych wykorzystanie mikrostruktury otolitów

w badaniach biologii i ekologii ryb". Taka formule celu uwazam za ambitna, wartosciowa

naukowo i potrzebna. Badana problematyka ma bowiem duza wartosc poznawcza i nie

mniejsza praktyczna, zwlaszcza w odniesieniu do gatunków ryb o duzym znaczeniu

ekonomicznym (sledz, dorsz, stynka), jako ze w strukturze otolitów sa zapisane wazne

informacje biologiczne na temat zarówno konkretnego osobnika, jak i konkretnej populacji. O

tym wiadomo od dosyc dawna, ale to nie oznacza, ze te informacje umiemy wlasciwie

odczytac i odpowiednio wykorzystac.
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Realizacji przytoczonego wyzej celu sluzyly badania dotyczace szesciu glównych

zagadnien: (a) strategii wyboru rodzaju otolitu oraz sposobu jego przygotowania w zaleznosci

od celu badan; (b) weryfikacji czestotliwosci odkladania mikroprzyrostów na otolitach larw,

osobników mlodocianych oraz ryb doroslych; (c) okresleniu wplywu tempa wzrostu larw oraz

temperatury wody na tempo wzrostu otolitu oraz okresleniu zaleznosci miedzy wielkoscia

ryby a wielkoscia otolitu; (d) zastosowaniu modelu do przewidywania wieku wczesnych

stadiów rozwojowych ryb; (e) wykorzystaniu analizy asymetrii otolitów jako jednego ze

sposobów okreslania kondycji larw; (t) bezposrednim wykorzystaniu analizy otolitów w

badaniach biologicznych.

Caly cykl zagadnien badanych przez Habilitanta jest logiczny i tworzy spójna calosc.

Udanie laczy on watki typowo metodyczne z konkretnymi badaniami niektórych waznych

aspektów biologii i ekologii ryb, zwlaszcza ich wczesnych stadiów rozwojowych, zas wartosc

naukowa cyklu dzieki swojej kompleksowosci wydaje sie wieksza niz suma skladajacych sie

nan publikacji skladowych.

Wsród licznych waznych ustalen i odkryc dokonanych przez dra Feya, za szczególnie

istotne pod wzgledem poznawczym uwazam nastepujace:

- ustalenie, ze pierwszy przyrost na otolitach jest formowany natychmiast po wykluciu sie

larwy ryby;

- potwierdzenie dobowego cyklu formowania przyrostów na otolitach larw i osobników

mlodocianych oraz doroslych ryb nawet w niekorzystnych warunkach pokarmowych, z

okresleniem godzin formowania obu skladników przyrostu dobowego;

- wykazanie przydatnosci poszczególnych rodzajów otolitów (kamyczek, strzalka) do badan

konkretnych aspektów biologii larw ryb;

- ustalenie srodowiskowego i gatunkowego podloza reakcji otolitu na zmiany tempa wzrostu

larw ryb;

- opracowame modelu predykcji wieku mlodocianego dorsza z wykorzystaniem wielu

zmiennych oraz zastosowanie tego modelu w praktyce.

W swietle powyzszego nie mam watpliwosci, ze recenzowane osiagniecie ma

wysoka wartosc naukowa, a uzyskane przez Habilitanta wyniki badan, w niektórych

wypadkach calkowicie nowatorskie, sa cennym wkladem do wiedzy naukowej w

dziedzinie biologii i ekologii ryb morskich.
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3. Pozostale osiagniecia naukowo-badawcze po uzyskaniu stopnia doktora

Na recenzowany dorobek naukowy dra Feya sklada sie 19 publikacji, w tym 6

opublikowanych w okresie dekady 1993-2002 poprzedzajacej uzyskanie stopnia doktora. W

okresie kolejnych dziesieciu lat (2003-2012) dorobek Habilitanta zwiekszyl sie o 6 pozycji,

tworzacych osiagniecie naukowe zgloszone w postepowaniu habilitacyjnym, oraz o 7 innych

prac recenzowanych. Sumaryczna wartosc tych ostatnich to 158 punktów wedlug obliczen

Habilitanta, a 135 punktów po korekcie wykonanej na podstawie zalacznika A do komunikatu

MNiSzW z dnia 17.09.2012 r. Piec z tych prac zostalo opublikowane w cenionych

czasopismach z Listy Filadelfijskiej: Fishery Bulletin i Journal oj Applied Ichthyology (oba

po 20 pkt), Journal oj Fish Biology (25 pkt), Fisheries Oceanography (35 pkt). Sumaryczny

IF wymienionych prac w roku publikacji byl wysoki (7,58). Dorobek zawodowy Habilitanta

w tym okresie zwieksza uczestnictwo w kilkunastu miedzynarodowych konferencjach

naukowych (w Europie, USA i Australii) zarówno w roli autora doniesien konferencyjnych,

jak i uczestniczacego w konferencjach z przyczyn administracyjnych.

Jest faktem znamiennym, ze wsród zainteresowan naukowych dra Feya znajduja sie

nie tylko te zwiazane bezposrednio z analiza mikrostruktury otolitów ryb. Po uzyskaniu

stopnia doktora Habilitant uczestniczyl lub nadal aktywnie uczestniczy w pracach

badawczych poswieconych zupelnie innej problematyce, jak m.in. biologia i ekologia larw

sledzia i stynki na obszarze Zalewu Wislanego, biologia i ekologia larw sledzia w Zatoce

Pomorskiej, sklad taksonomiczny i liczebnosc zooplanktonu w Zatoce Pomorskiej i Zalewie

Wislanym, mapowanie miejsc rozrodu ryb w Zalewie Wislanym czy biologia babki byczej z

Zatoki Gdanskiej. Realizacja tych oraz kilku innych, tutaj nie wymienionych tematów

przebiegala w ramach m.in. pieciu grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego oraz

pieciu grantów EU, w obu wypadkach we wspólpracy z partnerami z innych krajów, jak

USA, Dania czy Ukraina. W wiekszosci z tych projektów dr Fey odgrywal role wiodaca jako

kierownik calego projektu lub kierownik czesci realizowanej przez strone polska.

Wszystkie powyzsze fakty dowodza z jednej strony bardzo duzej aktywnosci

naukowej dra Feya, zas z drugiej wszechstronnosci jego zainteresowan zawodowych. Daja tez

one swiadectwo wysokiej i regularnej aktywnosci publikacyjnej, majacej istotna wartosc

merytoryczna i punktowa. Ten fakt trzeba szczególnie podkreslic, biorac pod uwage

wyjatkowa dlugotrwalosc i pracochlonnosc technicznej obróbki materialu biologicznego

(otolitów), poprzedzajacej jego analize i niezbedne obliczenia, warunkujace mozliwosc

przystapienia do przygotowywania publikacji. Srednia aktywnosc publikacyjna Habilitanta na
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pOZIOmIe1,3 publikacji recenzowanej rocznie w okresie po doktoracie (okolo jednej

publikacji recenzowanej rocznie w ciagu okolo 20 lat pracy zawodowej), w tych

okolicznosciach uwazam za bardzo dobra. Warto podkreslic, ze publikacje autorstwa dra Feya

charakteryzuja sie duza cytowalnoscia (10,4; wartosc srednia dla 13 publikacji w bazie WoS).

Miara rangi dorobku naukowego Habilitanta jest równiez wysoka wartosc Indeksu Hirscha

(IH = 7; wg WoS).

4. Podsumowanie

W moim przekonaniu dr Dariusz Piotr Fey, jako bardzo aktywny zawodowo

pracownik naukowy, majacy bogaty, wszechstronny i bardzo dobry jakosciowo dorobek

naukowy, wnosi istotny wklad w rozwój wiedzy na temat biologii i ekologii ryb morskich.

Biorac pod uwage caloksztah dorobku naukowego, to jest wysoka wartosc

merytoryczna recenzowanego osiagniecia naukowego, istotna aktywnosc naukowa i znaczacy

dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stwierdzam z przekonaniem, ze

wszystkie te okolicznosci w pelni uzasadniaja nadanie doktorowi Dariuszowi Feyowi stopnia

doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii.
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