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Ocena osiągnięć dr. Sebastiana Sałaty w związku z wnioskiem o przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie
nauki biologiczne

l. Ocena osiągnięcia naukowego

Osiągnięcie habilitacyjne dr. Sebastiana Sałaty zatytułowane "Taksonomia i biogeografia

Pheidole Westwood, 1839 (Hymenoptera: Formicidae) Madagaskaru" stanowi 5 prac

naukowych (3 monografie, 2 publikacje oryginalne) z lat 2020-2022. Dotyczą one poznania

różnorodności taksonomicznej mrówek z rodzaju Pheidole z Madagaskaru. Mimo, iż jest to

najbardziej zróżnicowany gatunkowo rodzaj mrówek w skali globalnej, to rozpoznanie jego

bioróżnorodności z tego rejonu jest niedostateczne. Osiągnięcie habilitacyjne jest zwartym

tematycznie i metodycznie cyklem publikacji podsumowujących badania Kandydata w trakcie

stażu podoktorskiego (2019-2020) w California Academy ofSciences, San Francisco, USA. Stąd

pochodzi zasadnicza część materiału do analiz, uzupełniona o kolekcje typowe z Museum

d histoire naturelle, Genewa, Szwajcaria. Zadaniem dr. Sałaty realizowanym w trakcie stażu

oraz po nim była analiza morfologiczna mrówek i wykonanie deskrypcji i redeskrypcji

gatunków przypisywanych do różnych grup gatunkowych w ramach rodzaju. Dodatkowym

elementem Jego badań były wnioski dotyczące biogeografii badanych taksonów w szerszym

kontekście ich ewentualnej reprezentacji w innych krain zoogeograficznych i zakresu ich
endemizmu.

I.A. Ocena formalna

Wybór pięciu publikacji jako osiągnięcia habilitacyjnego jest dobrze przemyślany, gdyż

z jednej strony stanowi sekwencję prac stanowiących zwarte tematycznie dzieło naukowe,

a z drugiej bardzo dobrze reprezentuje całość tematyki badawczej, którą zajmuje się Kandydat

i ujawnia Jego warsztat naukowy wraz z rodzajem stosowanych technik badawczych.
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Czasopisma/ w których ukazały się publikacje wliczone do osiągnięcia habilitacyjnego, są w

większości periodykami o średnich parametrach bibliometrycznych: 2xZooKeys (Q2), Zootaxa

(Q3), PLoS ONE (Ql) i PeerJ (Ql). Sumaryczny IF tych artykułów to 10, 996 (od 1,091 do 3, 752

za czasopismo) a liczba punktów według najnowszej listy MNiSW to 420 (od 70 do 100) za

czasopismo. Uważam, że Kandydat, biorąc pod uwagę czysto taksonomiczną tematykę badań,

dobrze ulokował publikacje składające się na osiągnięcie habilitacyjne. Dobrym parametrem

oceny rangi publikacji jest ich cytowalność, choć należy zaznaczyć, że mówimy tu o

publikacjach bardzo niedawno wydanych (2020-2022). Prace składające się na osiągnięcie

habilitacyjne były już cytowane w sumie 18 razy (15 razy bez autocytacji). Są to całkiem dobre

cytowania wskazujące, że rezultaty opublikowane w pracach składających się na osiągnięcie

habilitacyjne stanowią już istotny wkład do wiedzy o bioróżnorodności mrówek z rejonu

malgaskiego i są dostrzegane i doceniane przez innych badaczy zajmujących się podobnymi

problemami naukowymi.

Ponadto tendencja cytowań prac opublikowanych przez Kandydata jest wyraźnie

wzrostowa na przestrzeni lat, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość.

I. B. Ocena merytoryczna

Pierwsza na liście publikacja, będąca obszerną monografią stanowiącą wprowadzenie do

całego cyklu, dotyczy ustanowienia szesnastu grup gatunków Pheidole z Madagaskaru na

podstawie analizy morfologicznej 56 gatunków, z których 46 okazało się nowymi dla wiedzy

i tylko trzy były dotąd znane także z innych regionów geograficznych. Następna monografia

dotyczyła analizy morfologicznej grupy sikorae, w której wyróżniono 44 gatunki, w tym 41

nowych dla wiedzy. Rewizja taksonomiczna grupy bessonii była przedmiotem następnej

monografii, w której opisano 18 gatunków, w tym 13 nowych dla nauki. Czwarta praca była

poświęcona grupie/eri/ens liczącej 6 gatunków (5 nowych). Ostatnia publikacja dotyczy grupy

megacephala, do której zaliczono, po licznych synonimizacjach, trzy gatunki. Praca ta różni się

od czterech poprzednich tym, że do definiowania gatunków zastosowano prócz klasycznych
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metod morfologicznych procedurę opartą o marker DNA ("barkod" COI) i formalne metody

molekularnej delimitacji gatunku.

Należy zauważyć, że we wszystkich z powyższych prac dr Sebastian Sałata był pierwszym

i korespondencyjnym autorem. Analiza treści tych publikacji wskazuje na olbrzymią pracę

wykonaną przez Kandydata, której efektem jest imponująca liczba 105 opisanych gatunków

Pheidole nowych dla wiedzy, w zdecydowanej większości stanowiących endemity

Madagaskaru. Jest to niewątpliwie większa część różnorodności gatunkowej rodzaju z tego

regionu, gdyż do rewizji taksonomicznej pozostała jedynie ok. 20-gatunkowa grupa lucida. Na

podstawie tych publikacji, ale także pozostałego dorobku publikacyjnego dr. Sebastiana Sałaty

można stwierdzić, że jest on doświadczonym myrmekologiem, biegłym w taksonomicznych

analizach morfologicznych mrówek. Koncepcja poszczególnych publikacji była starannie

przemyślana, realizowana według jasnego i szczegółowego schematu deskrypcji i ilustracji

gatunków przyjętego dla tej grupy zwierząt.

Cykl prac składających się na osiągnięcie dr. Sebastiana Sałaty stanowią jego najnowsze

prace naukowe. Porównując je z pozostałymi publikacjami z dorobku Kandydata można

stwierdzić, że są one reprezentatywne dla tematyki, a szczególnie metodologii, którą Kandydat

w przeszłości i obecnie realizuje. l tu pojawiają się moje trzy główne wątpliwości:

l. Gatunki.

Deskrypcje nowych gatunków i redeskrypcje starych nadal powszechnie dokonywane są

na podstawie analizy fenotypu. Nowe metody obrazowania i techniki mikroskopii

spowodowały, że są one znacznie bardziej wiarygodne, niż było to przed laty. Kandydat

posługuje się nimi z biegłością i jego badania w tym zakresie stoją na wysokim poziomie.

Niemniej współczesna taksonomia, tam, gdzie to jest technicznie możliwe, sięga po narzędzia

molekularnej delimitacji gatunku, która często istotnie modyfikuje nasze hipotezy

morfologiczne. Taksonomia integratywna od paru lat jest standardowym narzędziem

stosowanym w opisywaniu gatunków; jednak w dorobku publikacyjnym dr. Sebastiana Sałaty
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jest tylko jedna pozycja, włączona do osiągnięcia habilitacyjnego, która sięga po tę metodykę.

Czyni to zresztą w ograniczony sposób korzystając tylko z mitochondrialnego markera COI

i ograniczonego spektrum bioinformatycznych metod delimitacji gatunku. Opieranie się tylko

na markerze mitochondrialnym w rozróżnianiu gatunków zwierząt jest powszechnie przyjętą

praktyką, choć nie koniecznie właściwą. Hybrydyzacja i introgresja są wcale częstymi

przypadkami wykrywanymi przy równoległym zastosowaniu markerów jądrowych

i mitochondrialnych i szerszego zestawu algorytmów delimitacyjnych, zarówno dla

pojedynczych markerów jak i dla analiz wielogenowych. W przypadku grupy megacephala

analizowanej przez Kandydata, takim klasycznym przypadkiem wymagającym sprawdzenia

markerem jądrowym jest pojedyncza sekwencja o fenotypie decepticon usytuowana na

filogramie wśród sekwencji spinosa. Autorzy uznali arbitralnie, że P. decepticon jest

synonimem P. spinosa nie sprawdzając przy tym formalnie statusu kładów w ramach tego

gatunku wykazującego niezwykle wysoki poziom zmienności wewnątrzgatunkowej (10,7%).

Stosowane przez Kandydata pluginy P ID (Liberał) i P(AB) nadają się raczej do wyrokowania w

niejasnych sytuacjach - czy poziom różnic genetycznych w siostrzanych kładach jest efektem

losowego procesu koalescencji czy też świadczy o zaistnieniu mechanizmów specjacyjnych. Tu

należało zastosować algorytmy wyszukiwania grup (=prawdopodobnych gatunków) typu

ABGD czy bPTP (dla jednego locus) lub STACEY (analiza wielogenowa), które by wykazały

z iloma gatunkami mamy do czynienia w zbiorze sekwencji nazwanym spinosa. Można założyć

z dużą pewnością, że różnorodność gatunkowa Pheidole z Madagaskaru odkryta przez dr.

Sebastiana Sałatę na podstawie wyłącznie morfologicznej analizy uległaby istotnej modyfikacji

przy zastosowaniu molekularnych metod delimitacji - in plus (gatunki kryptyczne) i/lub in

minus (plastyczność fenotypowa).

2. Taksony ponadgatunkowe.

Kandydat w swych badaniach zajmuje się najbardziej klasyczną wersją taksonomii opartej

na szczegółowej analizie morfologicznej w celu sklasyfikowania i opisania nowych gatunków.
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Nie jest to nawet systematyka morfologiczna, która we współczesnym ujęciu wymaga

podejścia filogenetycznego. Aby gatunki zaklasyfikować do wyższych jednostek

taksonomicznych należy zrekonstruować ich historię ewolucyjną. Dopiero jeśli tworzą one

grupy monofitetyczne można postawić hipotezę o ich ponadgatunkowym statusie. Niestety w

pracach Kandydata brak jest formalnych procedur filogenetycznych które jako jedyne mogą

uzasadnić takie decyzje. W autoreferacie często powtarza się słowo "uznawane" w odniesieniu

do decyzji taksonomicznych na różnych poziomach i ta uznaniowość w świetle współczesnej

taksonomii i systematyki jest trudna do zaakceptowania. Najistotniejszą procedurą

taksonomiczną we wszystkich publikacjach z osiągnięcia habilitacyjnego zdaje się być

ustanawianie grup gatunków, l tu pojawia się pytanie -co to jest grupa gatunków? Z kontekstu

publikacji wynika, że jest to zbiór gatunków charakteryzujących się posiadaniem

wyselekcjonowanych przez Autora wspólnych cech morfologicznych. Prawdopodobnie chodzi

tu o kład, ale kład ustanowiony całkowicie arbitralnie poza jakąkolwiek procedurą

filogenetyczną, czy na bazie parsymonii morfologicznej czy filogenetyki molekularnej. Jest to

bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, nawiązujące do taksonomii z połowy ubiegłego stulecia,

gdy nie było współczesnych źródeł informacji filogenetycznej i algorytmów

bioinformatycznych pozwalających na jej opracowanie. Ogrom pracy włożony przez

Kandydata w definiowanie i opisywanie grup gatunków ma prawdopodobnie niewielką szansę

zrekonstruowania rzeczywistych powiązań ewolucyjnych. A że nie są to tylko moje teoretyczne

przypuszczenia świadczy najnowsza publikacja dotycząca rodzaju Aphaenogaster (28. 11. 2022)

pt. Revisiting the morphological species groups of West-Palearctic Aphaenogaster ants

(Hymenoptera: Formicidae) under a phylogenetic perspective: toward an evolutionary

classification, która ukazała się w Arthropod Systematics & Phylogeny, w której jednym

z współautorów jest dr. Sebastian Sałata. Molekularna analiza filogenetyczna wskazała, że

większość grup gatunków w badanym rodzaju nie jest naturalnymi taksonami (= kładami).

Konstruowanie arbitralnych grup gatunków ma praktyczne znaczenie w diagnostyce

i konstruowaniu kluczy. Jednak wnioskowanie ewolucyjne i biogeograficzne na bazie tak
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zdefiniowanych kładów jest mocno problematyczne. Uważam to za najpoważniejszy

niedostatek dorobku naukowego Kandydata.

3. Biogeografia

Tytuł autoreferatu sugeruje, że analiza biogeograficzna stanowi drugi, obok taksonomii,

filar osiągnięcia habilitacyjnego. Jednak jest to element dorobku wyraźnie marginalny. Oprócz

określenia stopnia endemizmu fauny Pheidole Madagaskaru trudno doszukać się jakiejś

formalnej analizy biogeograficznej. Nie dowiadujemy się jakie wydarzenia z historii

ewolucyjnej rodzaju (wikariancja, wymieranie, dyspersja, specjacja sympatryczna, i in.)

i w jakim relatywnym udziale doprowadziły do ukształtowania obecnego rozmieszczenia

poszczególnych gatunków. Zamiast formalnej analizy tego problemu naukowego otrzymujemy

werbalne wymienianie informacji o zasięgach poszczególnych gatunków. Czyli jest opis stanu

rzeczy, brak propozycji hipotezy w jaki sposób do niego doszło. Przypuszczam, że tego typu

analizy pojawią się w przyszłym dorobku Kandydata, gdyż odbył on w 2021 r. pięciomiesięczny

kurs filogenetyczny i filogeograficzny w Museum fur Naturkunde, Berlin, Niemcy.

Podsumowanie oceny osiągnięcia habilitacyjnego dr. Sebastiana Sałaty nie jest prostym

zadaniem. Z jednej strony jest to poważne, pionierskie i obszerne opracowanie różnorodności

gatunkowej mrówek Madagaskaru, z którego fauna rodzaju Pheidole była dotąd znana w

minimalnym zakresie. Budzi uznanie biegłość w analizie morfologicznej, pozyskanie

znaczącego ilościowo materiału i konfrontacja danych z materiałem typowym. Negatywnie

oceniam natomiast metodyczne podejście do delimitacji gatunków i taksonomicznych

wniosków w odniesieniu do taksonów ponadgatunkowych, które opierają się wyłącznie na

intuicji badacza bez uwzględnienia formalnego wnioskowania filogenetycznego. Bez tego typu

analiz, nawet przeprowadzonych wyłącznie dla danych morfologicznych, wszelkie decyzje co

do definicji i liczby grup gatunków i ich kontekstu biogeograficznego nie przystają do

współczesnej koncepcji taksonomii. Brak narzędzi taksonomii molekularnej w przytłaczającej

większości osiągnięcia habilitacyjnego nie znajduje uzasadnienia w świetle obecnego stanu
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rozwoju dziedziny (taksonomia integratywna) i rozwoju bioinformatycznych narzędzi

analitycznych.

Niemniej należy zauważyć, że dr Sebastian Sałata nie jest outsiderem w ramach grupy

specjalistów zajmujących się taksonomią mrówek. Jego osiągnięcie habilitacyjne dokładnie

wpisuje się w standard stosowany dotąd w tej grupie owadów i jest dobrze cytowane. Zatem

moje uwagi krytyczne odnoszą się bardziej do dotychczasowej koncepcji analiz

taksonomicznych realizowanych przez tę grupę entomologów. Przytoczone powyżej ostatnie

analizy taksonomiczne realizowane m. in. przez Kandydata wskazują, że koncepcja ta ulega

obecnie zmianie w kierunku włączania współczesnych metod taksonomii integratywnej i

systematyki molekularnej.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności, oceniam pozytywnie wartość

naukową osiągnięcia habilitacyjnego i uważam, że spełnia ono ustawowe kryteria stawiane

temu elementowi wniosku habilitacyjnego.

II. Ocena pozostałej istotnej aktywności naukowej

Niemal cały pozostały dorobek publikacyjny dr. Sebastiana Sałaty dotyczy problematyki

poruszanej w osiągnięciu habilitacyjnym, taksonomii i faunistyki różnych taksonów mrówek.

Moje uwagi i konkluzje dotyczące wartości merytorycznej tych publikacji są zatem takie same

jak w odniesieniu do osiągnięcia habilitacyjnego. Kandydat jest bardzo pracowitym

naukowcem od początku swej kariery, czego świadectwem są liczne publikacje zarówno przed

doktoratem (27, w tym 11 z listy JCR) jak i po doktoracie (46, 24 z JCR). To poważny dorobek

dla zoologa-taksonoma o stosunkowo krótkim stażu naukowym (10 lat). Według bazy WoS

Córę Collection indeks h wynosi 7 (wg Scopus 4. 12. 2022 bez autocytowań wynosi także 7),

liczba cytowań 493 (Scopus 611), sumaryczny IF=121. Są to moim zdaniem dobre wskaźniki w

odniesieniu do etapu kariery Kandydata. Należy zauważyć, że jest widoczna w ostatnich 2-3

latach wyraźna tendencja wzrostu rocznej liczby cytowań.
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Poziom sukcesu dr. Sebastiana Sałaty w uzyskiwaniu krajowych grantów dla finansowania

własnych badań byt mierny - dotychczasowe wnioski do NCN nie zostały zaakceptowane do

realizacji. Natomiast znacznie lepiej przedstawia się finansowanie ze źródeł zagranicznych.

Należy tu wymienić finansowanie badań przed doktoratem w ramach programu LLP-Erasmus

Program (5-cio miesięczny stażu naukowego w Natural History Museum of Crete, Heraklion,

Grecja) oraz środki na badania po doktoracie: grant sponsorowany przez Museum d'Histoire

Naturelle, Genewie, Szwajcaria, staż podoktorski finansowany przez Schlinger Postdoctoral

Fellowship (California Academy of Sciences, San Francisco, USA), Ernst Mayr Travel Grant

Uniwersytetu Harwardzkiego (Museum of Comparative Zoology, Harvard University w

Cambridge, finansowanie z programu NSF "Unraveling community patterns in the

hyperdiverse ants of Madagascar" (Centerfor Integratiye Biodiversity Discovery, Museum fur

Naturkunde, Berlin, Niemcy).

Mimo krótkiego stażu w nauce (doktorat w 2018) Kandydat jest rozpoznawany

w światowym środowisku myrmekologów. Świadczą o tym nie tylko wyżej przytoczone dobre

cytowania Jego publikacji, ale także zaproszenia do wykonywania recenzji wydawniczych

i opinii w sprawie projektów badawczych. Jak dotąd dr Sebastian Sałata wykonał 25 recenzji

dla uznanych czasopism entomologicznych i taksonomicznych. Był ponadto recenzentem

dwóch zagranicznych projektów badawczych dla Swiss Academy of Sciences, Swiss Natural

History Collections (SwissCollNet) initiative, Szwajcaria i dla National Research, Development

and lnnovation Office, Węgry.

Dr Sebastian Sałata jest także członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw

naukowych: Entomological Society of America, International Society of Hymenopterists,

Śląskie Towarzystwo Entomologiczne. Ponadto pracuje w dwóch komitetach redakcyjnych

czasopism ujętych w bazie JCR: Biodiversity Data Journal oraz ZooKeys.

Współpraca zagraniczna jest ważnym elementem kariery naukowej każdego badacza. Pod

tym względem dotychczasowe osiągnięcia dr. Sebastiana Sałaty są satysfakcjonujące. Odbył
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on wymienione wyżej staże zagraniczne oraz szereg krótkotrwałych wizyt studyjnych

w muzeach i instytutach zoologicznych (Szwajcaria, Niemcy, Grecja, Ukraina, Włochy, Węgry,

Francja). Uczestniczył ponadto w kilku zagranicznych wyprawach naukowych do Grecji, Gruzji,

Malty i Cypru. Niewątpliwie największe znaczenie dla rozwoju kariery Kandydata mają

intensywne kontakty naukowe z wybitnym myrmekologiem, dr. Brianem L. Fisherem (CAS), u

którego odbył On najważniejszy dla powstania osiągnięcia habilitacyjnego staż naukowy i który

jest współautorem Jego najważniejszych publikacji.

Podsumowując, pozostałą działalność naukową dr. Sebastiana Sałaty uważam za

intensywną, bogatą w publikacje, kontakty zagraniczne i inne rodzaje aktywności badawczej.

Zatem moja ocena sylwetki naukowej dr. Piotra Łukasika jest pozytywna.

III. Ocena dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzatorskiego

Z formalnego punktu widzenia ta część dorobku nie podlega ocenie we wniosku

habilitacyjnym. Ponieważ jednak Habilitant zadał sobie trud zaprezentowania również tej

strony swej sylwetki, to odniosę się i do tego aspektu nie włączając go do końcowej oceny.

Dobrze oceniam dorobek dydaktyczny, organizatorski i popularyzatorski Habilitanta. W

trakcie dwóch lat zatrudnienia na etacie adiunkta na UWr prowadził trzy kursy dla studentów,

jest opiekunem licencjatów i pracy magisterskiej i pełni funkcję opiekuna naukowego

Studenckiego Koła Naukowego Entomologów. Sprawuje także funkcję kierownika Pracowni

Myrmekologicznej oraz Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji i Kontaktów z Mediami. Doktor

Sebastian Sałata ma także osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji nauki. Jest administratorem

strony internetowej www.AntCat.or największej światowej bazy danych o taksonomii

i systematyce mrówek. Udzielał wywiadów nt. mrówek na blogu Myrmecological News,

w lokalnej prasie i telewizji wrocławskiej.
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IV. Wniosek końcowy

Wartość naukową osiągnięcia habilitacyjnego dr. Sebastiana Sałaty oceniam pozytywnie

mimo wszystkich zastrzeżeń, które mają raczej charakter recenzji strategii badawczej

w dziedzinie uprawianej przez Kandydata oraz sugestii co do dalszego kierunku Jego badań.

Uważam, że Habilitant zaprezentował się w jako kompetentny myrmekolog o znacznym

potencjale badawczym zbudowanym na rzetelnej i obszernej wiedzy na temat biologii

i morfologii mrówek. Pozytywnie oceniam także pozostałe elementy składające się na

działalność naukową Habilitanta.

Biorąc powyższe pod uwagę, uważam, że osiągnięcia naukowe dr. Sebastiana Sałaty,

ubiegającego się o stopień doktora habilitowanego odpowiadają wymaganiom określonym w

art. 219 ust. l pkt 2. USTAWY z dnia 20 lica 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2022

póz. 574 ze zm. ).

W związku z tym przedstawiam Radzie Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu

Wrocławskiego moją pozytywną opinię w sprawie wniosku o nadanie dr. Sebastianowi

Sałacie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i

przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Poznań, 7 grudnia 2022 r.

\'tD
Prof^dr hab. Jacek abert
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