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Recenzja osi4gnig6 naukorrych Pana dr. Sebastiana Salafy,

adiunkta w Zrkladzie Bior62norodno5ci i Taksonomii Ewolucyjnej

Wydzialu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wroclawskiego,

w postgpowaniu o nadanie stopnia doktora hatrilitowanego

Informacje og6lne o Kandydacie oraz przebieg pracy zawodowej

Pan dr Sebastian Salata jest absolwentem WydziafuNauk BiologicznychUniwersytetu

Wroclawskiego; studia II stopnia ukofrczyl w 2012 r. Od pocz4tk6w kariery naukowej

zainteresowania badawcze Habilitanta dotyczyly mr6wek i rozwijane byty pod kierunkiem

(wiatowej klasy entomologa, prof. dr. hab. Lecha Borowca, opiekuna pracy magisterskiej

i promotora w przewodzie doktorskim Kandydata.

Po uzyskaniu w 2018 r. stopnia doktora na podstawie rozprawy ,,Studium

taksonomiczto-zoogeograftczne mr6wek (Hymenoptera: Formicidae) Krety", pan dr Sebastian

Salata podj4l praag na stanowisku adiunkta w Instyfucie Srodowiska LeSnego i Rolniczego

Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu a w 2020 r. zostal zatrudniony w Zakladzie

Bior62norodno6ci i Taksonomii Ewolucyjnej UWr, z kt6rym zwiqzany jest do chwili obecnej.
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Ocena osi4gnigcia naukowego

Osi4gnigcie naukowe p.t. ,,Taksonomia i biogeografia Pheidole Westwood, 1839

(Hymenoptera: Formicidae) Madagaskaru" stanowi cykl pigciu publikacji (trzech monografii

oraz dw6ch arfykul6w), kt6reukazaNy sig w latach 2020-2022 w czasopismach indeksowanych

w bazie Joumal Citation Reports.

Salata S., Fisher B.L. 2020a. Pheidole Westwood, 1839 (Hymenoptera, Formicidae) of
Madagascar - an introduction and a taxonomic revision of eleven species groups.

ZooKeys, 905: l-235.

Salata S., Fisher B.L. 2020b. Taxonomic revision of the Pheidole sikorae species group

(Hymenoptera, Formicidae) from Madagascar. ZooKeys, 949: 1-185.

Salata S., Fisher B.L. 2020c. The ant genus Pheidole Westwood, 1839 (Hymenoptera:

Formicidae) in Madagascar-taxonomic revision of the bessonii species-group.

Zo otaxa (Monograph), 48 43 : l -64.

Salata S., Fisher 8.L.2021. Taxonomic revision of Madagascan species of the Pheidolefervens

species-group (Hymenoptera, Formicidae). PLoS ONE, 16(1): e024419,26 pp.

Salata S., Fisher 8.L.2022. Taxonomic revision of the Pheidole megacephala species-group

(Hymenoptera, Formicidae) from the Malagasy Region. PeerJ, l0: e73263,30 pp.

Wszystkie publikacje powstaly we wsp6lpracy z dr. Brianem L. Fisherem

z Kalifornijskiej Akademii Nauk w San Francisco. We wszystkich publikacjach Pan

dr Sebastian Salata jest pierwszym autorem i autorem korespondencyjnym a Jego wklad

w powstanie artykul6w i monografii sprowadzal sig do zaprojektowania badah, zebrania

ianalizy materiahu, wykonaniapomiar6w, przygotowaniapierwszej wersji manuskryptu, edycji

i korekty kolejnych wersji pracy, a w ostatnim z afiktl6w - r6wnie2 do przygotowania

ilustracji.

Poszczeg6lne pozycje z cyklu rkara}y sig w czasopismach o wsp6lczynniku wptywu od

1,091 do 3,752, znajdujqcych sig w drugim (4 prace) i trzecim kwartylu dla dyscypliny

(1 praca). Sumaryczny Impact Factor publikacji wyrosi 10,996, przy czym w przypadku prac

zlat2021 i 2022,jest on nieco wyzszy niZ wartoSci podane prze Habilitanta (rolnice wynikaj4

z opolnieila w publikowaniu danych na temat IF z roku poprzedzaj4cego zlolenie wniosku),

co wskazuje na pozltywne trendy odnotowane przez azasopisma, w kt6rych Habilitant lokuje

swoje prace.

2



Wedtug bazy Scopus publikacje cytowane byly osiem razy (18 - z attocytowaniami;

dane z 10.12.2022). Uzasadnieniem d1a takich wartoSci jest kr6tki czas, jaki uptyn4l od

opublikowania prac; nie bez znaczenia jest r6wnie2 specyfika dyscypliny reprezentowanej

przezHabilitanta. Prace taksonomiczne zazttvyczaj uzyskuj4 cytowania zwrotne w wolniejszym

tempie, jednak przyrost cytowari widoczny jest nawet po wielu latach od opublikowania.

Imponuj4ca objgtoSi (l1cznie 540 shony) i poziom merytoryczny opracowafl

skladaj4cych sig na cykl, przy vwzglgdnieniu ograniczonego do dw6ch os6b grona

wsp6trautor6w oraz relatywnie kr6tkiego przedzialu czasowego (dwa lata), w kt6rym publikacje

tkazaty sig drukiem, wskazuj4 na bardzo du2e zaanga2owanie obu autor6w w powstanie

artykul6w. To ostatnie potwierdzone zostalo deklaracj4 Habilitanta oraz o6wiadczeniami

wsp6lautora. Ze wzglE&t na zbliione a miejscami toZsame spektrum zadah pozostaj4cych

w kompetencji obu autor6w, uwaiam,2ewl<lad w przygotowanie arfykul6w m6g1by6 opisany

w spos5b nieco bardziej szczegolowy, odpowiadaj4cy charakterystyce udzial6w

przedstawionej w publikacjach i pozwalajycy ta bafiziej precyzyjne odniesienie sig do

indywidualnego wkladu. Nie wptywa to na ostatecznie wysok4 oceng zaangtzowania

Habilitanta w powstanie artykul6w.

Tematyka prac skladajqcych sig na cykl nacechowana jest wysok4 sp6jnoSci4

merytorycznq i dotyczy przedstawicieli jednego z najliczniejszych rodzaj6w skupionych

w krggu Formicidae. Rodzaj Pheidole, zgodnie z katalogiem Boltona z 2022 r.liczy ponad

tysi4c gatunk6w rozmieszczonych na catym $wiecie, cho6 stan poznania fauny poszczegolnych

krain biogeografrcznych jest zroZnicowany. Rewizje taksonomiczne Pheidole z wigkszoSci

obszar6w objgtych zasiggiem jego wystgpowania, tkazaNy sig na przestrzeni ostatnich

kilkunastu lat, co nie pozostalo bez wplywu na standaryzowanie formuty opis6w i stworzylo

sprzyjaj4ce warunki dla kontynuacji badari nadrodzajem na obszarach slabo zbadanych, a do

takich nalelal Madagaskar, Jednym z .uqrznaczrrik6w sukcesu w badaniach taksonomicznych

jest dostgp do okaz6w typowych oraz do reprezentatywnych material6w, pozwalajqcych nie

tylko na rzeteln4 identyfikacjg gatunk6w, ale daj1cych r6wniez podstawy do wyprowadzania

wniosk6w o ewolucji cech oraz historii rczmieszczenia grupy na badanym obszarze. W Swietle

powyZszych uwarunkowari nie brdzi Zadnych w4tpliwoSci zasadno$i oraz spos6b

sformulowania celu badari. Dostgp do najbogatszej na Swiecie kolekcji mr6wek Madagaskaru,

zdeponowanej w Kalifornijskiej Akademii Nauk w San Francisco pozwolil na realizacjg celu

badah, kt6ry sprowadza\ sig do okreSlenia r62norodno(ci gatunkowej Pheidole Madagaskaru oraz

oszacowania stopnia endemizmu i powiqzan biogeograficznych z innyrni regionami. Habilitant

sformulowal trzy hipotezy badawcze, jednak co najmniej dwie z nich (l' i 2') sprawiaj4
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wra?erie formulowanych nieco 'na silg' a ich treS6 w wiEkszym stopniu odpowiada

spodziewanym rezultatom (bqdL tezom). Nie wp\rva to jednak na jakoS6 przeprowadzonych

badari i nie umniejsza warto5ci zaprezentowanych wynik6w.

Efektem badatprzeprowadzonychprzez Pana dr. Sebastiana Salatg jest rewizja 16 grup

gatunkowych wyodrgbnionych w krggu Pheidole, opis 105 gatunk6w nowych d1a nauki,

redeskrypcja 15 gatunk6w, podniesienie pigciu podgatunk6w do rangi gatunku, wyznaczenie

lektotyp6w dla zredyskrybowanych gatunk6w oraz opracowanie kluczy do oznaczania wszystkich

zrewidowanych grup gatunkowych i gatunk6w. CaloS6 opatrzonazostalabogatq, doskonalej jakoSci

dokumentacj 4 fotograficzn4, trudn4 do przecenienia w publikacjach z zakresu taksonomii.

Habilitant nie ogranicza sig wnioskowania opartego na klasycznej taksonomii, siggaj4c,

doSi ostroznie i w niewielkim dotychczas zakresie, do metod molekularnych tytutrem

weryfikacji niejednoznacznych wynik6w oparlych na analizach morfologicznych. Taka

strategia dzialania, nie pozbawiona rzeczowej argumentacji, pozvvala na konsekwentne

poglgbianie wiedzy o grupie oraz formulowanie hipotez na temat ftlogenezy, weryfikowanych

przy wsparcit analiz molekularnych.

Decyzje taksonomiczne bez w4tpienia przyczyniaj4 sig do zapewnienia stabilnoSci

nomenklatury i usystematyzowania wiedzy na temat rodzajt Pheidole. Badania wnosza

znaczny wklad w rozw6j nauk biologicznych, dostarczqq nowych informacji o historii

rozmieszczenia grupy oraz sq wsparciem w formulowaniu teorii dotycz4cych pochodzenia

fauny Madagaskaru.

Ocena dorobku naukowego oraz dzialalnoSci badawczej

Dorobek naukowy Pana dr. Sebastiana Salaty obejmuje, poza pigcioma publikacjami

wskazanymi jako osi4gniEcie naukowe, dwie monografte, jeden rozdzial w monografii, 28

artykul6w opublikowanych w czasopismach indeksowanych w bazie JCR oraz 34 afikuly,

kl6re ukazaly sig w czasopismach nieindeksowanych. Blisko 213 pozycji zostalo

opublikowanych po doktoracie.

Tematyka badari koncentruje sig wok6l myrmekofauny dr6dziemnomorskiej a efektem

badai s4 opisy nowych gatunk6w i redeskrypcje. Istotne miejsce w obszarze dzialalnoSci

naukowej Habilitanta znalazly opracowania o charakterze faunistycznyrn. W ostatnich latach

Habilitant uczestniczyl tez we wsp6ltworzeniu arfykul6w, kt6rych tematyka wpisuje sig

wkontekst dzialainarzecz ochronyprzyrody i r62norodno6ci biologicznejw Polsce.
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Prace naukowe autorstwa Pana dr. Sebastiana Salaty uzyskaty dotychczas 132

cltowania (232 - z autocytowaniami) a indeks Hirscha wynosi 9 (baza Scopus, dane

z 13.122022 r.). WartoSci wskaZnik6w s4 adekwatne dla relatywnie kr6tkiego przedziafu

czasowego, w jakim powstawaly publikacje, jednak tempo przyrostu cytowari jest dobrym

prognostykiem, odzwierciedlaj4cym skalg zainteresowania drodowiska naukowego wynikami

badafi Habilitanta.

PrzeNoieniem uznania kompetencji Habilitanta jest r6wnie2 zaproszenie do wykonania

25 recenzji dlablisko 20 czasopism, w5r6d kt6rych dominuj4 czasopisma indeksowanewbazie

JCR.

Mniejsza aktywnoS6 dotyczy wyst4pieri Habilitanta na krajowych i migdzynarodowych

konferencjach naukowych i sprowadzlla sig okresie kilku ostatnich lat do uczestnictwa

w Sympozjum Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (2018) oraz w Annual Meeting of

the Entomological Society of America (2019).

DzialalnoSi badawcza Habilitanta znajduje wigksze uznanie na arenie

migd4marodowej, czego dowodem jest uzyskanie wsparcia finansowego badari z ramienia

organizacji i fundacji z USA, Szwajcarii oraz UE. Dotychczasowe wnioski o finansowanie

badari przez Narodowe Centrum Nauki nie zostaly rozpatrzote pozytywnie, co wpisuje siE

w niski wskaZnik sukcesu odnotowlr,vanego dla projekt6w taksonomicznych w NCN.

Dorobek Pana dr. Sebastiana Salaty, nacechowany jest wysok4 sp6jnoSci4 obiektu

badan,jakim s4 mr6wki, Badania Habilitanta maj4 r6wnie2 wymierne znaczenie dla ochrony

r62norodnoSci biologicznej. Caloksztalt dorobku, warto6ciowy pod wzglgdem merytorycznym

i bogaty w zestawieniu z etapem kariery naukowej, stawia Habilitanta w gronie uznanych

specj al ist6w z zal<r esu myrmekofauny.

Aktywno5f naukowa realizowana w wigcej niZ jednej uczelni, instytucji naukowej lub

instytucji kultury, w szczeg6lno5ci zagranicznej

W okresie ostatnich czterech lat Pan dr Sebastian Salata prowadzil, Nqcznie przez 29

miesigcy, badania naukowe w instl.fucjach zagranicznych, najpierw w Kalifomijskiej Akademii

Nauk w San Francisco, na stazu podoktorskim (24 miesi4ce), p62niej w Muzeum

Przyrodniczym w Berlinie, jako naukowiec wizytuj4cy (5 miesigcy). Po uzyskaniu stopnia

doktora, Habilitant zwiqzany bylprzezokes dw6ch lat z Instyfutem Srodowiska Lesnego PAN

w Poznaniu, a nastgpnie - od 2020 r. - z Zaldadem Bior62norodnoSci i Taksonomii

Ewolucyjnej UWr, gdzie pracuje do chwili obecnej.
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Przed doktoratem, Pan dr Sebastian Salata przebywaN na 5-miesigcznym stuiru

w Muzeum Historii Naturalnej Krety w Heraklionie.

W calej dotychczasowej karierze naukowej Habilitant realizowal r6wnie2 wizyty

studyjne w siedmiu europejskich plac6wkach muzealnych oruz insf4utach naukowych:

w Muzeum Historii Naturalnej w Pary2u, Budapeszcie i Genewie, Muzeum Przyrodniczym

w Goerlitz, Muzeum Zoologicznym Uniwersytetu w Atenach, w Instylucie Zoologii

llkrairiskiej Akademii Nauk w Kijowie oraz na Wydziale Nauk Rolniczych Uniwersltetu

Bolofiskiego.

Wysoka aktywnoSd zwi4zanazrealizacjqsta?y iwizyt studyjnych,pozawymianE my6li

naukowej w kontaktach z specjalistami z zakrest myrmekologii, oraz mo2liwo6ci4

przesfudiowania bogatych zbior6w myrmekofalny, przyazynila sig teZ do podniesienia

kompetencji Habilitanta zwiqzanych z apllkacjqr6lnych technik i narzgdzi wykorzystywanych

w badaniach taksonomiczno-filogenetycznych, co znalazlo swoje odzwierciedlenie

w dorobku publikacyjnym.

Inne aspekty aktywnoSci zawodowej Habilitanta, w tym - osi4gnigcia dydaktyczne,

popularyzuj4ce naukg i organizacyjne

Pan dr Sebastian Salata prowadzi zajEcia z Biogeografii, Ewolucjonizmu oraz Podstaw

systematyki Eukaryota dla student6w kilku kierunk6w studi6w na Wydziale Nauk

B iologicznych Uniwersytetu Wroclawskiego.

Dwukrotnie, ta zaproszenie zespotu z Uniwersytetu w Lozannie, Habilitant prowadzil

warsztaly myrmekologiczne po6wigcone bior62norodnoSci szwajcarskiej myrmekofauny.

W ramach dzialalno$ci popularyzatorskiej Habilitant udzielil dla lokalnej prasy

i telewizji kilku qr,viad6w promuj4cych badania taksonomiczne i myrmekologiczne.

Uczestniczyl teL w rozmowie na temat eusocjalnodci mr6wek przeprowadzonej w ramach

interdyscyplinarnego proj ektu afi sly cznego.

Od marca 2021 r. Habilitant jest kierownikiem Pracowni Myrmekologicznej, a od

listopada 2021 r. - Pelnomocnikiem Dziekana Wydziafu Nauk Biologicznych ds. Promocji

i Kontakt6w z Mediami. Pelni teL rolE redaktora tema\tcznego w dw6ch czasopismach

indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (iCR) - ZooKeys i Biodiversity Data Joumal

oraz administratora strony AntCat.org - najwigkszej Swiatowej bazy darrych o taksonomii

i systematyce mr6wek.
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Wniosek korf,cowy

Stwierdzam, 2e osi4gnigcia naukowe Pana dr. Sebastiana Salaty bgd4ce podstaw4

postgpowania habilitacyjnego spetniaj4 przeslanki warunkuj4ce nadanie stopnia doktora

habilitowanego, nakre6lone w art. 219 ustawy z dnia 20 lipca 2Ol8 r. prawo o szkolnictwie

wyilszym i nauce. Wskazane osi4gnigcia wnoszQ znaazrly wklad w rozw6j nauk biologicznych

a istotna aktywno$d naukowa Habilitanta realizowanabyla,pozalJczelniqmacierzyst;, w kilku
zagranicznych instytucj ach naukowych.

W zwi1zku z powylszym, z petnym przekonaniem popieram wniosek o nadanie panu

dr. Sebastianowi Salacie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk $cistych

i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.
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