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Badania   obejmujape   problematyk?   biologii    i   eksploatacji   gatunk6w   czy

populacji    ryb    zwykle    maja    istotne,     przynajmniej    dwuaspektowe    znaczenie.

Bezsprzecznie cechuje je  przymiot sfn.cfe  poznawczy.  Poszerzaja i  uzupetniaja one

bowiem wiedz? o biologii gatunk6w,  szczeg6lnie tych,  w przypadku  kt6rych I.est ona

fragmentaryczna  i  dalece  niekompletna,  a  do  takich  ichtiotakson6w  nalezy zaliczy6

mietusa   -   obiekt   badah   przedmiotowej   rozprawy.   Nalezy   tez   doceni6      walory

utylitarne   tego  typu   prac   badawczych.   Uzyskane  w  trakcie   ich   realizacji   wyniki

i sformutowane rekomendacje moga znalez6 bezpo§rednie zastosowanie w planach

ochrony   i   rybackiego   uzytkowania  zar6wno   gatunku,   jak   i   zespat6w  ichtiofauny

zasiedlajacych    dane    dorzecza,    zlewnie    czy    tez    konkretne    zbiorniki    wodne.

Podkre§li6  nalezy,  Ze  znajomo§6  niekt6rych  element6w  biologii  gatunku,  np.  tempa

wzrostu,  odzywiania,  ptodno§ci  i  przebiegu  rozwoju  gonad  maja duze znaczenie dla

rozwoju  wylegarnictwa  i  akwakultury.  Warto  odnotowa6,  Ze  w  przypadku  mi?tusa

jeszcze  dwie  dekady  temu  material  zarybieniowy  by+  produkowany  bardzo  rzadko
i   na   niewielka  skal?.   Obecnie   zwi?kszyta   sie   nie   tylko   wielko§6   produkcji   tego

gatunku,  ale  r6wniez  zestaw wykorzystywanych  biotechnik,  od  tradycyjnego  chowu

stawowego,  po  produkcje  (rozr6d  i  podch6w)  w warunkach  §cisle  kontrolowanych,

w  systemach  recyrkulacyjnych.   Niewatpliwie,  dane  dotyczace  szeroko  rozumianej

biologii    mietusa    moga    mie6    wymierne    znaczenie    dla    rozwoju    akwakultury,

zr6wnowazonego  zarzadzania  zasobami   oraz  ochrony  tego  gatunku,   zwtaszcza

w kontekscie zmian klimatycznych.



Przedstawiona do oceny praca to dzieto obejmujace 158 stron, w tym 29 tabel

i   72   rysunki.   Elementami   pracy  sa   rozdziafy:   Wstep,   Cel   badafi,   Opis  gatunku

i   charakterystyka   rejonu   badah,   Material   i   metody,   Wyniki,   Dyskusja,   Wnioski,

Pi§miennictwo  oraz  Streszczenie  w  jezykach   polskim   i   angielskim.   Do  rozprawy

dotaczono  informacje  nt.  Zr6d+a  wsp6Ifinansowania  badah  b?dacych  przedmiotem

rozprawy  doktorskiej.  Taki  uktad  i  struktura  pracy  nie  budza  zastrzezeh;  sa  one

typowe dla rozpraw naukowych i adekwatne do charakteru ocenianej rozprawy.

Prace    rozpoczyna    Wst?p    wprowadzajacy    w    problematyke    rozprawy

i uzasadniajacy wyb6r tematu badawczego.   Istotna cze§6 rozprawy stanowi rozdziat

Opis gatunku i charakterystyka rejonu  badafi,  sktadajacy sie z dw6ch podrozdzia+6w:

Opis   gatunku   .i   Charakferystyka   rejonu    badari.   OmiTNN.lane   rozdzjiarty   z:aNN.ieralia

obszerna analiz?   pismiennictwa zwiazanego tematycznie z problematyka rozprawy.

Biorac pod  uwage fakt,  2e zar6wno w pierwszym, jak i w drugim  rozdzjale znajduja

si?  informacje  na  temat  biologii  mietusa,  warto  bytoby  rozwazy6  przeredagowanie

tych   cze§ci    pracy   podczas   przygotowywania   jej   do       druku.    Moim   zdaniem,

aczkolwiek  jest  to  wytacznie  sugestia,   zasadne   bytoby  wyodrebnjenie   rozdziatu

charakteryzujacego teren badah (obecnie jest to podrozdziat) i scalenie informacji na

temat    badanego    gatunku    w    oparciu    o    tresci    zawarte    w    rozdziale    Wstep

i  podrozdziale  Op;.s gafunku.  Pozwoli+oby  to  na  bardziej  przejrzyste  przedstawienie

aktualnego   stanu   wiedzy   na   temat   rozsiedlenia,   systematyki   i   poszczeg6lnych

element6w    bio[ogii    mi?tusa.    Generalnie,    omawiane    rozdziaty    zaprojektowano

logicznie,  unikajac informacji zbednych,  nie powiazanych z tematem pracy.

Pan   mgr   inz.   Artur   Opanowski   zalozyt,   Ze   efektem   Jego   badafi   bedzie

poszerzenie wiedzy na temat biologii mietusa i zagadniefi zwiazanych z eksploatacja

tego gatunku w wodach estuarium Odry.  W tym  kontek§cie sformutowa+ nastepujape

cele  badawcze:

•    „scharakteryzowanie        podstawowych        cech        biologicznych        mietusa

wystepujacego w Estuarium Odry,

•    ocene    wptywu  warunk6w  Srodowiskowych  wystepujacych  w  estuarium  na

zbadane  osobniki,  w szczeg6lno§ci  na  tempo wzrostu,  aktywnos6  mietusa  i

jego kondycje,
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•    scharakteryzowanie  element6w  eksploatacji  tego  gatunku  w zakresie  zmian

wielkoscj   potow6w   i   wydajnosci   po+ow6w  w   poszczeg6lnych   latach   oraz

w cyklu rocznym, jak r6wniez w podziale na poszczeg6lne obszary estuarium,

•    ocene  gospodarki  rybackiej  dotyczacej  mi?tusa  oraz  odpowiedz  na  pytanie

czy  dane  pochodzace  z  potow6w gospodarczych,  to jest wielko§6  potow6w,

naktad   potowowy,   sa  wystarczajace  do  okreslenia  zmian   stanu   populacji

mi?tusa,

•     pr6b?    okre§lenia   czy    istnieja    przestanki    pozwalajace    na    stwierdzenie,

Ze mi?tus wyst?pujacy w rejonie Estuarium Odry jest gatunkiem w?drownym."

Ostatni   z  ww.   cel6w  zostat  sformutowany  do§6   niefortunnie;   zapewne   chodzito

o zbadanie czy mietus wystepujapy w estuarium Odry tworzy populacje w?drowna.

Podstawa wnioskowania w rozprawie sa wyniki  badah  przeprowadzonych  na

729 osobnikach mi?tusa pozyskanych z jeziora Dabie w latach 2007-2009 oraz dane

z potow6w gospodarczych prowadzonych w polskiej cze§ci estuarium Odry w latach

2004-2012.  Podstawowe  cechy  biologiczne  okre§lono  na  podstawie  bezposrednich

pomiar6w ryb,  gonad  i watroby,  analizy otolit6w i tre§ci Zotadk6w oraz zastosowania

adekwatnych  formut  i   modeli   matematycznych.   W  konsekwencji   uzyskano  wiele

cennych   danych   na   temat   struktury   wieku   i   tempa   wzrostu   badanej   populacji

mi?tusa,   zaleznosci   dtugo§6-masa   ciata   ryb,   kondycji,   wieku   (i   dtugo§ci   ciata)

osiagania dojrzatosci  ptciowej,  ptodno§ci osobniczej absolutnej  i wzglednej,  warto§ci

wsp6tozynnik6w gonadosomatycznego  i  hepatosomatycznego,  a  takze  odzywiania.

Na   marginesie,    sugeruje   skorygowanie   zapisu:   „Ponadto,   do   dalszych   badah

pobierano:  ...  watroby w celu  ich  zwa2enia"  (str.  30),  a takze  zweryfiko`wanie  tre§ci

zwiazanych    z    szacowaniem    wsp6tczynnika    kondycji    Fultona    (str.    31     i    in.).

Wsp6tczynnik  Fultona  obliczany  jest  z  uwzgl?dnieniem  dtugo§ci  ciala  (Lc),  a  nie

dtugo§ci   catkowitej   ciata   (Lt),   jak   podano   w   pracy.   Wsp6tczynnik   kondycji   ryb

obliczony wg wzoru podanego na str.  31  rozprawy jest powszechnie stosowany, stad

wystarczy  w  tek§cie  usuna6    stowo  „Fultona"  Iub,  przygotowujac  prace  do  druku,

ponownie obliczy6 ten wskaznik.

Opr6cz  cech  biologicznych  mietusa,  Doktorant  dokonat  takze  analizy  stanu

populacji  mietusa w estuarium  Odry,  wykorzystujac dane z  patow6w komercyjnych.

Co   wazne,    pozyskujap   dane   z    lnstytutu    Meteorologii    i    Gospodarki    Wodnej
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Pahstwowego  lnstytutu  Badawczego  podjat  pr6be  okre§lenia  wplywu  temperatury

wody na wielko§6 potow6w tego gatunku.

Stosowane   metody   badawcze   szczeg6towo  opisano  w  rozdziale   Material

i  metody.  Pewien  niedosyt  budzi  opis weryfikacji  ptci  ryb  i  stopnia dojrzatoscj  gonad

(str.  37).  Jaka skale zastosowano do okre§lenia stadium  dojrzato§ci gonad  mietusa?

Jest   to   niezwykle   istotne,    albowiem   w   praktyce   stosowane   sa   r6Zne   skale

dojrzato§ci.   Przyjmujac   powszechnie   stosowana   szesciostopniowa   skale   Sakun

i    Buckiej    (1968)   trudno   bytoby   dokona6   podziatu    ryb    na   dojrzate/niedojrzate

wytacznie   na   podstawie  wygladu   gonad  typowego  dla   11   stadium.   U   wiekszo§ci

gatunk6w ryb to  stadium   rozwoju  gonad wystepuje zar6wno  u  ryb juwenilnych,  jak

i dojrzalych ptciowo (po odbytym tarle i resorpcji ciatek 26ttych).  Uwa2am r6wniez, Ze

identyfikacja  ptci  niedojrzatych  ryb,  o  matych  gonadach  nie  powinna  odbywa6  si?

wytacznie  na  podstawie  wygladu  gonad.  Mozna  byto  ograniczy6  liczbe  osobnik6w

wykazywanych  w  pracy,  jako  tych   o   niezidentyfikowanej   ptci,   dokonujac  analizy

§wie2ych lub mrozonych fragment6w takich gonad  (preparaty gniecione)  przy uzyciu

mikroskopu   stereoskopowego  czy   lupy.   Og6Inie  jednak  wyb6r  metod   i   narzedzi

badawczych uwazam za trafny i adekwatny do celu pracy.  Na uznanie zastuguje fakt

krytycznego i bardzo rozwaznego podejscia do danych potowowych i uzyskanych na

ich podstawie wynik6w.

G16wna    cze§6    rozprawy    stanowi     rozdziat    \/\lyniki.    W    rozdziale    tym,

podzielonym  na dwa  podrozdziaty i  14  podpodrozdziat6w, Autor szczeg6towo opisat
wyniki  badah.  V\lykazat  w  nim,  Ze  populacja  mi?tusa  z  estuarium  Odry  nalezy  do

najszybciej    rosnacych   w   Polsce,    przy   czym   tempo   wzrostu    posZczeg6Inych

osobnik6w byto  bardzo zr62nicowane.  Stwierdzit,  Ze w badanym  okresie w pr6bach

dominowaly osobniki w wieku  1 + i 2+,  a najstarsze pozyskane ryby byly w wieku 5+.

Ustalit  przy  tym,  Ze w jeziorze  Dabie  w  okresie  letnim  niemal  wytacznie wyst?puja

mietusy  dwu-i  trzyletnie  (1 +  i  2+).  Analizujap struktur? wiekowa  populacji  stwierdzit

wyst?powanie  zmian   krystalizacyjnych   otolit6w   (ok.   9°/o   populacji),   wynikajacych

prawdopodobnie   z    uraz6w    mechanicznych.    Doktorant   wykazat,    Ze    mietus   z

estuarium Odry osiaga dojrzatos6 ptciowa przy dtugo§ci ciata ok. 30 cm, tj. w wieku 2

Iat,    a   ptodno§cj   absolutna   i   wzgl?dna   sa   wysokie,    ale   indywidualnie   bardzo

zr6Znicowane.  Ustalit tez,  Ze wsp6+czynnik gonadosomatyczny  u  obu  ptci  przyjmuje

zblizone,  wysokie  warto§ci.  Co  ciekawe,  w  okresie  przedtartowym  warto§ci  GSI  u
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samc6w   sa   wyzsze    niz    u    samic.    Autor   rozprawy    potwierdzit,    Ze   czesto§6

wystepowania  ryb  w diecie  mietusa  zwieksza  si?  wraz  ze wzrostem  dtugosci  ciata

tego   gatunku.   Na   podstawie   analiz   tre§ci   przewod6w   pokarmowych   ustali+,   Ze

gt6wnym  pokarmem  mietusa w estuarium  Odry  sa ryby  okoniowate,  g+6wnie okoh  i

jazgarz. Znacznie mniejszy udziat stanowia natomiast ryby karpiowate.  Uzasadnit, 2e

gatunek  ten  w  niekorzystnych  warunkach   §rodowiskowych  wykorzystuje  zasoby

energetyczne    watroby,     o    czym     §wiadcza    zmiany    warto§ci    wsp6tczynnika

hepatosomatycznego, wsp6tczynnika kondycji oraz tempa wzrostu ryb.

Pan  mgr  inz.  Artur  Opanowski  przedstawit  i  logicznie  uzasadnit  sezonowe

zmiany w wydajnosci  potowowej  mietusa.  V\lykazal,  Ze  gospodarka  rybacka  (presja

potowowa)  prowadzona  w  estuarium  Odry  w  analizowanym  okresie  nie  wprywa+a
istotnie  na  liczebno§6  populacji  tego  gatunku.  Znacznie  wieksze  znaczenie  mialy

natomiast   warunki   §rodowiskowe.    Wskazuja   na   to   wyrazne   korelacje   miedzy

wielkoscia pctow6w a temperature wody  podczas tarta  i  inkubacji/rozwoju  ikry i  larw

mietusa,   a   takze   zmiany   struktury   ptci   w   kohorcie/roczniku,   kt6rego   wczesna

ontogeneza   przebiegata   w   podwy2szonej   temperaturze   wody.   Autor   rozprawy

stusznie   zauwaza,   2e   zmiany   klimatyczne,    manifestujace   si?   wyst?powaniem

cieptych zim moga negatywnie wplywa6 na stan populacji mietusa.

Rozdziat   \/\lyniki   dokumentuje   dobre   opanowanie   warsztatu   badawczego

przez Doktoranta.  Uzyskane wyniki przedstawione zostaly w spos6b uporzadkowany
i rzetelny oraz szeroko dyskutowane w rozdziale Dyskusja, z wykorzystaniem dobrze

dobranego pi§miennictwa. W rozprawie wykorzystano ok.  250 pozycji pi§miennictwa,

z    kt6rych    wiekszo§6   to    oryginalne    prace    naukowe    opublikowane   w   jezyku

angielskim.    Pi§miennictwo   zostato   dobrze   dobrane   i   prawidtowo   wykorzystane,

gt6wnie w czesciach Wstep,  Opis gatunku i charakterystyka rejonu badah, a takze w
dyskusji    wynik6w    badah    (rozdziat    Dyskusja).    Autor    umiejetnie    postuguje    sie

informacjami zaczerpnietymi z danych Zr6dtowych,  opisujap aktualny stan wiedzy na

temat   mietusa,   przytaczajap   poglady   i   wazniejsze   wyniki.    Pan   mgr   inz.   Artur

Opanowski   wykazuje   tym   samym   wiedze   og6Ina   i   specjalistyczna   z   zakresu

zwiazanego  z  problematyka  rozprawy    doktorskiej.  Dokumentuje  zatem  spetnienie

jednego   z   warunk6w   stawianych   kandydatom   do   uzyskania   stopnia   doktora,

wskazujapego,    Ze    rozprawa    doktorska    powinna    „vykazj/Vlrac    og6/n€    wt.edz?

teoretyczna  kandydata  w  danej   dyscyplinie   naukowej..."   (ar+.   13  ust.   1   UstaNliy

o stopniach naukowych i tytule naukowym...).   Chciatabym jednak zwr6ci6 uwage na
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fragment dyskusj.i  dotyczacej  przyczyn  zaburzefi w proporcji  ptci  mi?tusa z  rocznika

2007.  Ot6Z,  przygotowujac  prace  do  druku  nalezy  zwr6ci6  uwage  i  rozr6Zni6  dwa

procesy:     determinacji     ptci     i     dyferencjacji     (r6Znicowania)     ptci     gonadowej.

W  kontek§cie  przytoczonych  danych  wiazanie  stwierdzonych  u  mi?tusa  zmian  w

proporcji  ptci ze §rodowiskowym  modelem determinacji  ptci  nie jest zasadne.  Mozna

jednak   pr6bowa6   wyjasni6   to   zjawisko   zaburzeniami   procesu   r62nicowania   sis

gonad.   U   niekt6rych   gatunk6w   ryb,   nawet  tych   o   potwierdzonym   genetycznym

systemie     determinacji     ptci,     czynniki     §rodowiskowe     moga    zakt6ci6     proces

r6Znicowania sie gonad.  Bardzo czesto przyczyna tych zaburzeh jest ekspozycja ryb

na   subletalnie   niska   albo   subletalnie   wysoka   temperatung   wta§nie   w   okresie

dyferencjacji  p+ci  gonadowej.  Nasuwa  sis  pytanie  jaki  mechanizm  lezy  u  podstaw

tych  zmian?  Czy  istnieje  zaleznos6  mi?dzy  warunkami  termicznymi  a  kierunkiem

zmian  proporcji  ptoi?  Czy  narazenie  na  subletalnie  wysoka  temperature  gatunku

wrazliwego na ten czynnik zawsze bedzie skutkowato zwiekszeniem udziatu samc6w

w  kohorcie?  Temat  ten  pozostawiam  do  rozwazenia  i  dyskusji  podczas  publicznej

obrony rozprawy doktorskiej.

Catos6 rozprawy koficzy  rozdziat Wnioski.  Wnioski z pracy Autor sformutowal

w 13 punktach.  Przedstawione wnioski maja uzasadnienie w materia]e empirycznym,

przy   czym    niekt6re   z   nich    maja   charakter   uog6lnieh,    inne   stanowia   rodzaj

podsumowania  wynik6w.  Co  istotne,  nie  wszystkie  wnioski  koresponduja  z  celami

badafi.

Uwazna  lektura  przedtozonej  rozprawy  spowodowata,  Ze  znalaztam  szereg

uchybieh  natury  stylistycznej  i  edytorskiej.  Moje  uwagi  dotycza  r6wniez  cytowania

Zr6det i zestawienia pi§miennictwa.  Ot6Z,  nie wszystkie prace przytoczone w tek§cie

pracy   zostaly   uwzgl?dnione   w   spisie   literatury,    i   odwrotnie.    Ponadto,    uwag?

zwracaja:   niekonsekwencja  w  sposobie  zestawienia  danych  bibliograficznych  (np.

pe+ne  nazwy  czasopism  vs.  skr6towce)  oraz  r6Znice  w  pisowni  nazwisk  autor6w

(zwlaszcza  tych  zawierai.acych  znaki   specjalne)   i  dat  publikacji  w  tekecie  pracy

i  w wykazie  pi§miennictwa.  Szkoda,  Ze  Doktorant  nie  pokusi+  si?  o  przygotowanie

spisu tabel i rysunk6w.

Uwazam, Ze przedstawiona do recenzji rozprawa miesci sie w dziedzinie nauk

rolniczych,   dyscyplinie   zootechnika   i   rybactwo   i   w   tym   zakresie   dokumentuje

kompetencje  naukowe  Doktoranta.  Praca  stanowi  oryginalne  rozwiazanie  problemu

badawczego,  a  Pan  mgr inz.  Artur Opanowski wykazat umiejetno§ci samodzielnego
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prowadzenia    badah    naukowych    i    przygotowania    pracy    naukowej.    Oceniana

rozprawa  spetnia wiec wymogi  art.13  ust.1  Ustawy  o stopniach  naukowych  i  tytule

naukowym   ...,  kt6ry  m6wi,    Ze  rozprawa  doktorska  powinna  „sfanowi.5  orygi'na/ne

rozwiazanie  problemu  naukowego  ..."  oraz \Nykezywa6 „umiejetnos5 samodzielnego

prowadzen.Ia pracy naukowei' .

Uwzgledniajac szeroki zakres przeprowadzonych badafi, wartosci poznawcze

i aplikacyjne rozprawy, w tym wskazujace na umiej?tnos6 planowania i  prowadzenia

badah oraz  dobre opanowanie warsztatu naukowego stwierdzam, 2e przedstawiona

do  oceny  praca  Pana  mgr  inz.  Artura  Opanowskiego  pt.   „CHARAKTERYSTYKA

BIOLOGICZNO-EKSPLOATACYJNA    MIETUSA    (Lo fa    /ofa    L.)    Z    ESTUARIUM

ODRY"  spe+nia wymogi  okreslone w  Ustawie  z  dnia  14  marca  2003  r.  o  stopniach

naukowych  i  tytule  naukowym  oraz  o  stopniach  i  tytule  w  zakresie  sztuki  (Dz.U.

z  2017  r.  poz.1789  ze  zm.),  w zw.  z  art.179  ust.1   Ustawy  z  dnia  3  lipca  2018  r.

przepisy wprowadzajace -Prawo  o szkolnictwie wyzszym  i  nauce  (Dz.U.  z 2018  r.

poz.    1669   ze   zm.).    W   zwiazku    z   tym    przedstawiam    \/\lysokiemu    Senatowi

Zachodniopomorskiego    Uniwersytetu    Technologicznego   w   Szczecinie   wniosek

o dopuszczenie rozprawy Pana mgr inz. Artura Opanowskiego do publicznej obrony.

@mha-E4!

7


