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Pt. r, Analiza behawioralna szynszyli

uwzglgdnieniem wptywu czlowieka

(Chinchilla lanigera) z

Hodowla szynszyli w Polsce ma juh letni4 historig, ktora w swoim

czasie przeszla r6ine przemiany. Szynszy zncji doskonalych walor6w futra

oraz braku agresji zyskala sobie znaczenie wno jako zwierzg hodowlane jak

i towarzy szqce czlowieko wi, tzw .,pet ani ".'W' literuttxze mozna ju 2 znaleic

sporo prac dotyczqcych warunkow utrzy ia fermowego czy 2ywienia tego

gatunku, jednak ci4gle jest niewiele donies 6 dotycz4cych ich behawioru.

Wiedza o ich zachowaniu w Srodowisku ym pochodzi zjedynego

rezerwatu szynszyli na Swiecie Reserva

Chile.

ional l-as Chinchillas CONAF w

Fakt, ze jest to gatunek o nocnym trybie

ich zachowari.

ia dodatkowo utrudnia obserwacjg

Podjgcie sigprzez doktorantkg mgr Grzeszczak-Pwlak badari nad

wybranymi zagadnieniamu behwioru s

w poszerzenie wiedzy o tym gatunku.

li uwazam zabardzo cennv wklad

Przedstawiona do oceny rozprawa ktorska ma typowy uklad pracy

naukowej, kolejnoSt rozdzialow jest praw wa. Monografia liczy 105 stron

maszynopisu opatrzonego licznymi wy i i tabelami. Autorka odniosla sie

w niej do 41 pozycji piSmiennictwa, w t 11 anglojgzycznych. Bior4c pod

uwagg nowatorskie zagadnienie badari u

literaturg za wystar czajycy.

1am przeanalizo wan q przez autork



Przedstawiony przegl4d pi5miennict odnosi sig SciSle do tematyki

podjgtych badan. Autorka wykazala sig u

bibliograficznych w celu przedstawienia

SciE korzystania z zasob6w

loha do ustalenia metodvki badari.

Do tej czg6ci dysertacji nie mam uwag.

Cel pracy zostaljasno okreSlony.

Ilo56 zwierzqtuZytych do doSwi ia uwazam za wystarczaj4c4, a

zastosowane testy zostaly precyzyjnie opi Na podkreSlenie zasluguje tutaj

opisanie metody pobierania krwi do poziomu glukozy w krwi.

Szynszyla jest gatunkiem o niezwykle ci i delikatnych naczyniach

krwiono6nych, co prakty cznie uniemozli wykonanie wigkszo5ci badaf

mohe posluzyd jako wzorzecwpoziomu sktadnik6w krwi. Opisana

innych badaniach na tym gatunku.

Zastosowane testy s4 ciekawe i

zal62onych cel6w. Na szczeg6lne ie zasfuguje opracowanie autorskie

dw6ch test6w - butelkowego oraz testu w. Podzielenie zwrerz:qt"na grupy

w zaleznoSci od poziomu kontaktu z czlo

wyb6r.

ekiem uwazam zabardzo trafnv

Moim zdaniem opis materialu bada powinien zawierat Tab. 3 i 4

ze str.46. Umieszczenie tych informacji y opisie metodyki wprowadza

niej asno56 doboru materiafu badawczego,

stron dalej.

jednak zostaje wyja6nione kilka

W zwi4zku z nocnym trybem Zycia

porze dnia prowadzono obserwacje? Czy

byla o tej samej porze dnia?

yli warto byloby poda6 w jakiej

seria test6w przeprow adzana

Bardzo waznym rozdzialem w d ji jest rczdzial Wyniki. Autorka -

moim zdaniem slusznie - ujgta go lqcznie om6wieniem. Wyniki badan zostaly

graficznej (wykresy) i s4 oneprzedstawione w formie tabelarycznej

klarowne dla czyteln 1ka. Zachowana

w stosunku do opisanej metodyki.

kolejnoS6 prezentowania wynik6w



Wyniki w poszczeg6lnych grupach iadczalnych w testach

uniesionego labiryntu, otwartego pola labiryntu wielokrotnego wyboru

przedstawiono graficznietylko dla serii I. m6wienie obejmuje jednak obie

serie (ujgte w tabelach). Czy bylo to Swi zalohenre autorki?

W om6wieniu autorskich test6w. h rzeczywiScie nie mozna bylo

odnieS6 do wynik6w badari innych autor6 doktorantka mogla pokusid sig o

szersze opisanie wlasnych wnhefitej czESi badari. Szkoda, bo jako nowatorskie

badania moglyby posluzyd przy szerszym

doskonalenia.

isaniu do ich modvfikowania i

Zakohczeniem pracy jest rozdzial wanie i wnioski. Autorka

odniosla sig kolejno do wynik6w ka2dego wadzonego testu i badania.

Wszelkie uwagi przedstawione w tym mie u s4 bardzo ostrozne, co mohe

Swiadczyi o dojrzaloSci naukowej do

wyciqgal wniosk6w daleko id4cych,

i. Nie chce ona zbyt pochopnie

pod uwagg fakt braku w literaturze

wynik6w badari, wobec kt6ryctr moglyby por6wnape wlasne w,vniki.

Przychylam sig do wniosku I - podniesi labiryntu lerzyhowego powyzej lm

aka wysokoS6 dla szynszyli niemoze zdecydownie zmieni6 wyniki badan.

stanowi przeszkody, co moglo wplynqi na ihenie boj aZliwo Sci badanych

osobnik6w. Wniosek ten mohe stanowid

badari nad t4 cechq szynszyli.

wg do prowadzenia dalszych

Przedstawiona do oceny dysertacja b ar dzo ciekaw4 pr acq b gd4c4

pioniersk4 w zakresie badanego gatunku. wi6 one powinny bazg

wyjSciow4 do prowadzenia dalszych nad behawiorem szynszyli.

Osi4gnigte wyniki czasami odbiegaj4 od iwanych (np. labirynt

wielokrotnego wyboru), jednak stanowi4 y material poznawczy.

Autorka odniosla sig w pracy do wionych w jej celu zagadnieri

wykorzystuj ec prawidlowe metody bada

uzas adnione meryto ry cznie.

ze.Przyjgte w pracy zalohenia byly



Wszelkie badania behawioralne g4olbrzymiego nakladu pracy, s?
czasochlonne i wymagajq od badacza wi kierunkowej wiedzy. W tym
przypadku dodatkowym utrudnieniem byl

wynikami badan innych autor6w.

mozliwoSci podparcia sig

Reasumuj4c oceng przestawionej d ji naukowj mgr Anny

Grzeszczak - Pytlak stwierdzam, ze spe ona wymagania okre6lone w art. 13

i tytule naukowym (Dz.U. nr 65,

do Rady Wydzialu Nauk o

Ustawy z dnia 14.03.2003 roku o

poz. 595 ze zm.). W zwi4zku z tym w

Zwierzgtach SGGW o dopuszczenie ki mgr Anny Grzeszczak - Pytlak

do dalszych etap6w przewodu doktorskie

Zpwainnrem


