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Recenzja osiAgniecia naukowego

,,Metody fizyki statystycznej w badaniach stabilno5ci sieci pokarmowych"
oraz dorobku naukowego dr. Janusza Szwabifiskiego

w zwiqzku z wnioskiem o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego

Doktor Janusz Szwabifiski tytul doktora nauk fizycznych otrzymal w roku 2OO2 decyzjq Rady Instytutu
FizykiTeoretycznej Uniwersytetu Wroclawskiego, kt6ra nostryfikowala jego stopieri naukowy nadany

w

2001 roku przez Uniwersytet Saary (Niemcy) na podstawie obrony rozprawy doktorskiej
,,Dynamiczny czynnik strukturalny nadciekfego helu powy2ej minimum rotonowego". Wnioskiem
z dnia 24listopada 2OI4 r. dr Szwabifiski wystqpif o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego.
Ocena osiqgniqcia naukowego

Wskazanym przez kandydata osiqgniqciem naukowym jest monotematyczny cykl publikacji ,,Metody
fizyki statystycznej w badaniach stabilno6ci sieci pokarmowych" skladajqcy siq z siedmiu prac. Sq to
publikacje

w renomowanych

czasopismach fizycznych (Physica

A, Physicol Review E, lnternational

Journol of Modern Physics Cl.

te po5wiqcone sq analizom

modeli pewnych prostych ekosystem6w. W wiqkszo6ci prac
kandydat wykorzystuje tzw. modelowanie agentowe, gdzie ewolucja uktadu nie bazuje na
uSrednionych wielko6ciach (np. liczebnoSci populacji), lecz na regufach odnoszqcych siq do
zachowania siq indywidualnych organizm6w biologicznych. Mimo znacznie wiqkszej zto2ono6ci,
podej6cie takie wydaje siq byi bardziej adekwatne i pozwala miqdzy innymi w naturalny spos6b wziqi
pod uwage (przestrzenne bqdl czasowe) fluktuacje ukladu. Taka metodologia wywodzi siq
z mechaniki statystycznej i mo2e byi z powodzeniem zastosowana r6wnie2 do badania zagadnief
socjo- czy ekonofizycznych, jak te2 biologicznych. Uzasadnia to, dlaczego fizycy tak aktywnie wlqczajq
siq w badania nad szeroko rozumianymi ukladami zlo2onymi.
Prace

W pracy [1] analizowany jest tr6jgatunkowy ekosystem, kt6ry opisany jest poprzez r6wnania LotkiVolterry (L-V) oraz model agentowy. Relacja miqdzy tymi podej6ciami jest jednak wylqcznie
jako6ciowa. Dla modeli agentowych typu drapie2niki-ofiary mo2na wyprowadzii w bardziej
systematyczny spos6b odpowiednie r6wnania pola Sredniego (kt6re zbli2one sq

do r6wnari L-V)

bazujqc na r6wnaniu Master (np. J.E. Satulovsky & T. Tome, Phys. Rev. E 49,5073 (1994)). Co wiqcej,

metoda ta oferuje mo2liwo6i konstrukcji (zwykle bardziej doktadnych) przybli2e6 wy2szego rzqdu.
Wielo-gatunkowe modele agentowe nie byly zbyt intensywnie badane i z tego wzglqdu prace
Kandydata sq warto5ciowe, zwlaszcza w kontek6cie ekologicznym. Jego wyniki potwierdzajq zasadq
wykluczania Gausego i wskazujq na du2q rolq fluktuacji w procesie wymierania jednego z
rywalizujqcych gatun k6w.

Wsp6lnq cechq prac [4-7] opr6cz techniki modelowania agentowego jest uwzglqdnienie czqsto
pomijanego elementu ekosystemu jakim jest detrytus. Dr Szwabiriski w tych pracach szczeg6fowo
zbadal rolq, jakq pefni ten element w lafcuchach pokarmowych, a zwlaszcza jego wplyw na
stabilno6i tych faricuch6w. Wyniki tych prac pokazujq, 2e detrytus pefni niezmiernie istotnq rolq
w ekosystemie, podnoszqc miedzy innymi stabilno6i ukladu lub redukujqc liczbq mo2liwych stan6w
asymptotycznych. Kandydat badaf r6wnie2 rolq mobilnoSci osobnik6w w ekosystemach z detrytusem

oraz mechanizm powstawania tzw. zakwit6w. Te prace dr. Szwabiriskiego to r6wnie2 wainy
przyczynek do toczqcej siq ju2 wiele lat debaty o zwiqzku miqdzy zlo2onoSciq ekosystemu a jego
stabilno6ciq, zapoczqtkowanej doSi kontrowersyjnq pracq May'a.

Analizowane pnez dr. Szwabiiskiego modele agentowe

to

klasa modeli wa2na r6wnie2 z punktu

widzenia mechaniki statystycznej. Mimo, i2 wykraczaja one poza tzw. uklady r6wnowagowe (opisane

to czqsto ich re2imy dynamiczne mo2na traktowad jako odpowiedniki faz
termodynamicznych. Zainteresowanie w ostatnich latach wzbudza zagadnienie przejSi fazowych
rozkladem Boltzmanna),

w takich nier6wnowagowych ukfadach. Pewien niedosyt po lekturze prac Kandydata wiq2e siq z do6i
marginalnym potraktowaniem tych zagadnie6. Jedynie w kilku przypadkach dr Szwabifski komentuje

swoje wyniki sugerujqc istnienie takich przejSd fazowych, jednak nie dokonuje ich bardziej
szczeg6towej analizy. Interesujqcym byfaby pr6ba zrozumienia mechanizm6w ewentualnych przejSi

fazowych w modelach analizowanych przez Kandydata. Byi mo2e wartym dalszej analizy jest sugestia
zawarta w pracy [6], 2e obserwowane w r62nych ekosystemach tzw. zakwity mogq byi powiqzane
z przej5ciem perkolacyjnym.

Prace [2] i [3] prezentujq trochq odmienne podej6cie do zagadnief ewolucji ekosystemu. Badane
w tych pracach modele dostarczajq bardziej globalnego opisu ekosystemu, kt6ry zaniedbuje

a nawet ich liczebnoSci. Tym niemniej tego
rodzaju modele cieszq siq znacznym zainteresowaniem badaczy, gdy2 dostarczajq wielkoskalowego
rozmieszczenie osobnik6w poszczeg6lnych gatunk6w

opisu ekosystemu. Analizujqc tzw. model Amarala-Meyera (A-M), dr Szwabi6ski dokonaf
szczeg6fowej analizy jego licznych re2im6w, kt6re wczeSniej nie byly opisane w literaturze.
W szczeg6lno6ci pokazal on, 2e tzw. piramidy troficzne powstajq w modelu A-M, ale tylko dla niezbyt

gqstych sieci oraz 2e wzrost zfo2ono6ci ekosystemu podnosi jego stabilnoS(,. Znaczny nacisk
w zasadzie we wszystkich pracach stanowiqcych osiqgniqcie naukowe Kandydata polo2ony jest na ich
implikacje natury biologicznej. Trochq szkoda, 2e dr. Szwabifiski nie spr6bowaf wiqc opublikowai
przynajmniej kilku z nich w czasopismach o takim wlaSnie profilu (np. Journal of Theoreticol Biology
czesto publikuje badania z wykorzystaniem modelowania agentowego). Na pewno zwiqkszylo by to
grono potencjalnych czytelnik6w, a i pozwoliloby na merytorycznie uzasadnionq konfrontacjq i ocenq
r6wnie2 strony biologicznej jego prac.
Podsumowujqc, prace [1-7] stanowiqce wskazane przez dr. Szwabiriskiego osiqgniqcie naukowe to

warto6ciowe opracowanie interesujqcych i aktualnych zagadniefi z pogranicza mechaniki
statystycznej i biologii ekologicznej. Uzyskane wyniki sq warto6ciowe i z pewnoSciq przyczyniq siq do
dalszego rozwoju tego obszaru badari.
Ocena pozostatego dorobku naukowego

Przed doktoratem Kandydat pracowal jako asystent w Physikalisch-Technische Bundesanstalt
(Braunschweig, Niemcy) nad wyja5nieniem formy dynamicznego czynnika strukturalnego dla cieklego
helu. Wyniki tych badafi zostaty opublikowane w dw6ch pracach, kt6re staly siq podstawE jego

rozprawy doktorskiej. Tematykq tq kontynuowal r6wnie2 po podjqciu pracy
Teoretycznej U niwersytetu Wroclawskiego.

w
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Po dofqczeniu do grupy prof. Andrzeja Pqkalskiego zainteresowania badawcze Kandydata ulegly
znacznej zmianie i zajqt siq zastosowaniem metod mechaniki statystycznej do analizy uklad6w
ekologicznych i socjofizycznych. W tym nurcie badaf znalazly siq r6wnie2 publikacje wskazane przez
dr. Szwabifiskiego jako jego osiqgniqcie naukowe. Ale dorobek z tego okresu jest znacznie bogatszy
iobejmuje miqdzy innymi prace po6wiqcone fragmentacji Srodowiska, rywalizacji w populacjach
ro6f in jednorocznych czy te2 ekologicznym konsekwencjom zmiennych w czasie zaburzeh
zewnqtrznych. Za bardzo interesujqce uwa2am jego prace socjofizyczne, w kt6rych zajmowal siq
dylematem wiq2nia w zagadnieniu nawiqzywania wsp6lpracy oraz procesem dyfuzji innowacji na
sieciach zlo2onych. Ju2 sama lista zagadnie6, kt6rymi zajmowaf siq dr Szwabi6ski pokazuje, 2e
podejmuje siq on badafi interdyscyplinarnych i nierzadko pionierskich. Samo sformufowanie modelu
jest w takich badaniach sporym wyzwaniem i zwykle wymaga glqbokiego rozumienia analizowanych
zjawisk.

Na uwagq zasluguje r6wnie2 zatrudnienie dr. Szwabifiskiego w firmie ITG S.A, gdzie pracowat nad

projektem ,,pluglT" realizowanym w ramach 7 Programu Ramowego. Swiadczy to o szerokich
zainteresowaniach oraz wiedzy Kandydata, kt6re zdecydowanie wykraczajq poza obszar czysto
akademickiej dzialalno6ci. Zwlaszcza w kontek6cie modelowania uklad6w zlo2onych tak zdobyte
(niejako mimochodem) doSwiadczenie mo2e, w mojej opinii, okazad siq niezwykle cenne w dalszej
karierze akademickiej dr. Szwabi6skiego.
Calkowity dorobek dr. Szwabifiskiego to 17 prac w czasopismach indeksowanych w bazie JCR.
W zdecydowanej wiqkszoSci sq to bardzo dobre czasopisma, w kt6rych samo opublikowanie pracy

)

mo2na uzna( za wyr62nienie. Prace dr. Szwabifiskiego byfy cytowane lqcznie (bez autocytowaf
58
razy, natomiast indeks Hirscha wynosi4. Te parametry bibliometryczne w przewodzie habilitacyjnym
uznajq za skromne, lecz satysfakcjonujqce. Nale2y podkre6li(,, 2e Kandydat ma za sobq dwa

dtugoterminowe i kilka kr6tkoterminowych pobyt6w w o6rodkach zagranicznych, co dobrze Swiadczy
o jego aktywno6ci i zaanga2owaniu w prowadzenie pracy naukowej.
Ocena dziafalno6ci dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzacji nauki

Prowadzone przez dr. Szwabifiskiego zajqcia dydaktyczne sq r62norodne i obejmujq zar6wno fizykq,

jak

i

informatykq. Ponadto Kandydat przeprowadzil kilka szkoleri dla student6w, jak te2

dla

pracownik6w Uniwersytetu Wroclawskiego, byf promotorem prac magisterskich i licencjackich, oraz

wyglosif kilka wykfad6w popularnonaukowych dla mtodzie2y. Z zaanga2owaniem dr Szwabifiski
wlqcza sie w dziafalno6i organizacyjnq, sprawujqc opiekq nad instytutowymi serwisami
internetowymi bqdZ administrujqc klastrem obliczeniowym. Aktualnie Kandydat pelni funkcjq
Dyrektora ds. Infrastruktury IFT UWr oraz jest Kierownikiem Katedry UNESCO Studi6w
Interdyscyplinarnych UWr. W mojej opinii, dr Szwabidski wykazuje znaczne zaanga2owanie zar6wno
dyda ktyczne, ja k orga nizacyjne i po pu la ryzatorskie.
Podsumowanie
Dr Janusz Szwabifiski ma znaczEcy dorobek naukowy

w zakresie mechaniki statystyczne j, a zwlaszcza

jej interdyscyplinarnych zastosowa6. O jego aktywno6ci naukowej Swiadczy r6wnie2 liczne i uznane
grono wsp6fautor6w publikacji. Ponadto dr. Szwabir{ski uczestniczyf w realizacji kilku grant6w
badawczych oraz wygtaszaf referaty na konferencjach i seminariach naukowych. Uwa2am, 2e

kandydat spefnia wszelkie wymagania ustawowe i zwyczajowe konieczne do uzyskania stopnia
doktora habilitowanego i stawiam wniosek o jego nadanie.

