Szczecin
8.09.2016

OCENAPRACYDOKTORSKIEJmgr nny Grzeszcnk- Pytlak
Pt. r, Analiza behawioralnaszynszyli

(Chinchilla lanigera) z

uwzglgdnieniemwptywu czlowieka

Hodowla szynszyli w Polscema juh

letni4 historig, ktora w swoim

czasieprzeszlar6ine przemiany. Szynszy zncji doskonalychwalor6w futra

orazbrakuagresjizyskalasobieznaczenie
i towarzyszqceczlowiekowi, tzw.,pet ani
sporoprac dotyczqcychwarunkowutrzy

wno jako zwierzghodowlanejak
".'W' literuttxze moznaju 2 znaleic

ia fermowegoczy 2ywieniatego

gatunku,jednak ci4gle jest niewiele donies 6 dotycz4cych ich behawioru.
Wiedza o ich zachowaniuw Srodowisku

rezerwatuszynszylina SwiecieReserva

ym pochodzi zjedynego
ional l-as Chinchillas CONAF w

Chile.
Fakt,zejest to gatuneko nocnymtrybie

ia dodatkowo utrudnia obserwacjg

ich zachowari.
Podjgciesigprzezdoktorantkgmgr
wybranymi zagadnieniamubehwioru s

badarinad
Grzeszczak-Pwlak
li uwazam zabardzo cennv wklad

w poszerzeniewiedzy o tym gatunku.
Przedstawionado oceny rozprawa

ktorska ma typowy uklad pracy

naukowej, kolejnoSt rozdzialowjest praw

wa. Monografia liczy 105 stron

maszynopisuopatrzonegolicznymi wy

i i tabelami. Autorka odniosla sie

w niej do 41 pozycji piSmiennictwa,w t

11 anglojgzycznych.Bior4c pod

uwagg nowatorskie zagadnieniebadariu

1amprzeanalizowanq przez autork

literaturg za wystarczajycy.

Przedstawionyprzegl4dpi5miennict
podjgtych badan.Autorka wykazala sig u
bibliograficznych w celu przedstawienia

odnosi sig SciSledo tematyki

SciEkorzystaniaz zasob6w
loha do ustaleniametodvki badari.

Do tej czg6cidysertacjinie mamuwag.
Cel pracy zostaljasno okreSlony.

Ilo56 zwierzqtuZytychdo doSwi
zastosowanetesty zostaly precyzyjnie opi
opisaniemetody pobieraniakrwi do

ia uwazamza wystarczaj4c4,
a
Na podkreSleniezaslugujetutaj
poziomu glukozy w krwi.

Szynszylajest gatunkiem o niezwykle ci

i delikatnych naczyniach

krwiono6nych, co prakty cznieuniemozli

wykonanie wigkszo5cibadaf

poziomusktadnik6wkrwi. Opisana

moheposluzydjako wzorzecw

innychbadaniachna tym gatunku.
Zastosowane
testys4ciekawei
zal62onychcel6w. Na szczeg6lne

dw6chtest6w- butelkowegooraztestu

ie zasfugujeopracowanieautorskie

grupy
w. Podzieleniezwrerz:qt"na

w zaleznoSciod poziomukontaktuz czlo ekiemuwazamzabardzotrafnv
wyb6r.
Moim zdaniem opis materialu bada

ze str.46. Umieszczenie
tych informacji

powinienzawieratTab. 3 i 4
y opisiemetodykiwprowadza

niejasno56doborumateriafubadawczego, jednakzostajewyja6nionekilka
strondalej.
W zwi4zkuz nocnymtrybem Zycia
porzednia prowadzonoobserwacje?
Czy

yli wartobyloby poda6w jakiej
seriatest6w przeprowadzana

byla o tej samejporzednia?
Bardzo waznym rozdzialem w d

ji jest rczdzial Wyniki. Autorka -

moim zdaniemslusznie- ujgtago lqcznie om6wieniem. Wyniki badanzostaly
przedstawionew formie tabelarycznej
klarowne dla czyteln 1ka.Zachowana
w stosunkudo opisanejmetodyki.

graficznej(wykresy) i s4 one
kolejnoS6prezentowaniawynik6w

Wyniki w poszczeg6lnych
grupach
uniesionegolabiryntu, otwartegopola

iadczalnychw testach

labiryntuwielokrotnegowyboru

przedstawiono
graficznietylkodla serii I. m6wienieobejmujejednakobie
serie(ujgtew tabelach).Czy bylo to Swi
W om6wieniu autorskichtest6w.

zalohenreautorki?
h rzeczywiScienie mozna bylo

odnieS6do wynik6w badariinnych autor6 doktorantkamoglapokusidsigo
szerszeopisanie wlasnych wnhefitej czESi badari.Szkoda,bo jako nowatorskie
badaniamoglyby posluzyd przy szerszym isaniu do ich modvfikowania i
doskonalenia.
Zakohczeniem pracy jest rozdzial
odniosla sig kolejno do wynik6w ka2dego

wanie i wnioski. Autorka
wadzonegotestu i badania.

Wszelkieuwagiprzedstawione
w tym mie

u s4 bardzo ostrozne,co mohe

Swiadczyio dojrzaloScinaukowejdo

i. Nie chceonazbyt pochopnie

wyciqgal wniosk6wdalekoid4cych,

pod uwagg fakt braku w literaturze

wynik6w badari,wobeckt6ryctrmoglyby

por6wnapewlasne w,vniki.

Przychylamsig do wnioskuI - podniesi

powyzej lm
labiryntulerzyhowego

moze zdecydownie zmieni6 wyniki badan. akawysokoS6
dla szynszylinie
stanowi przeszkody,co moglo wplynqi na

ihenieboj aZliwoScibadanych

osobnik6w. Wniosek ten mohestanowid

wg do prowadzeniadalszych

badarinad t4 cechqszynszyli.
Przedstawionado oceny dysertacja
pioniersk4 w zakresiebadanegogatunku.
wyjSciow4 do prowadzeniadalszych

bardzo ciekaw4pr acqbgd4c4
wi6 one powinny bazg
nad behawioremszynszyli.

Osi4gnigtewyniki czasamiodbiegaj4od

iwanych(np. labirynt

wielokrotnegowyboru),jednakstanowi4

y material poznawczy.

Autorka odnioslasig w pracy do
wykorzystujec prawidlowe metody bada
uzasadnione merytory cznie.

wionych w jej celu zagadnieri
ze.Przyjgte w pracy zaloheniabyly

Wszelkiebadaniabehawioralne
czasochlonnei wymagajq od badaczawi

przypadkudodatkowymutrudnieniembyl

g4olbrzymiegonakladupracy,s?
kierunkowejwiedzy.W tym
mozliwoScipodparciasig

wynikamibadaninnychautor6w.
Reasumuj4cocengprzestawionejd

ji naukowjmgr Anny

Grzeszczak- Pytlak stwierdzam, ze spe

onawymaganiaokre6lonew art. 13

Ustawyz dnia 14.03.2003
roku o

i tytule naukowym(Dz.U.nr 65,

poz. 595ze zm.).W zwi4zkuz tym w

do RadyWydzialuNauk o

ZwierzgtachSGGWo dopuszczenie
do dalszych etap6w przewodu doktorskie

Zpwainnrem

ki mgr Anny Grzeszczak- Pytlak

