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Cechy warunkuj4ce sukces rozrod u gryzoni o promiskuitycznym

systemie kojarzenia--na prrykla

oeconomus).

nornika pdlnocne go (Microtus

Nie ulega w4tpliwo$ci, ze c or az wigkszeg o znaczenia nabier aj q

badania zwterug. dziko Zyj1cych, moitna usyfuowai na pograniczu

ekologii i etologii. Badania trend6w

uZytkowania przez nie przestrzeni,

jest istofire by poznaljakZe szybko

acyjnych u r62nych gatunk6w,

strategii pokarmowych i reprodukcyjnych

ieniaj4cy sig Swiat dzikiej przyrody.

W tym obszarze sytuuje sig tez Autorki, p. mg Aleksandry Tadeusiak

kt6ra postawila sobie ambitny cel

jednego z gatunk6w pospolitych w

ia parametr6w sukcesu rozrodczego u

gryzoni-nornika p6hrocnego. Opr6cz

badan ekologiczno -behawioralnych pr6bowala spojrzed na

zagadnienie r6wniez od strony fizj cznej i genetyczrej. To wielowymiarowe

i zastugujqce na uznanie.podejScie jest jak najbardziej

Przej*imryjednak do oceny pracy.

Tadeusiak dysertacja hczy 97 ston,

przez p. mgr Aleksandrg

wiera 15 tabel, 12rycni l0 fotografii.

Imponuj4ca jest bibliografia tej pracy licz4caponad 150 pozycji, w ogromnej

wigkszoSci angloj gzy czne.

Doktorantk a rozpoazgla swoj 4 g od definicji i rozumienia

biologicznego poj gcia "sukcesu ", by nastgpnie om6wi6

najwazniejsze czynniki, k t6re nari j4 (masa ctat4 spocz5mkowe tempo

metabolizmu, poziom testosteronu, socjalny , zag1szczenie populacji
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pokarm itd). Fragment ten, kt6ry jest przegl4dem literatury zasadniczo nie

budzi zastr:zeheh. aczkolwiek nie jest wolny od pewnych nieScisloSci. Tak np. z

drugiego akapitu na stronie 16 wynik 4 2e w systemie poligamic znym wszystkie

sulmce bior4 udzialw rozrodzie, co w Swiecie zwierugcymfal<tycznie moae, ale

nie musi mied miejsca. Natomiast na str 17 w drugim akapicie Autorka pisze o

"monogamii behawioralnej" . Nie potzebachyba rozwija(, tezy,ze monogamia

praktycznie nie istnieje bez okre5lonego behawioru (tak samo nesztl jak

poliandria i poligynia).

W innym miejscu (str 27) Doktorantka dokonalatakae moim zdaniem nie

calkiem slusznego zr6wnania pojgi osobowofci, temperamentu i syndromu

behawioralnego. W sumie oznaczajqone trochg coS innego, bo temperament

bardzieJ wiayZe sig z dyspozycjapsychofizycznq, a syndrom behawioralny jest z

kolei rozumiany jako powtwzal4ca sig sekwencja cech zachowania osobnika (np

. SmialoSi i agresy,vnoSi).

Doktorantka wspomniala takZe przy tej okazji o dw6ch zasadnrczych typach

reakcji u zwieru4t dzikich na czynniki Srodowiskowe : o zachowaniu

reaktywnyrn i proakfywnym. W kontekScie wynikow jakie osiqgngla Autorka

odnoSnie behawioru nornik6w warto w tym miejscu podkre$lid,2e ,2e reakcje

proakfywne nie zawsze zapewniaj qlepsz4adaptacjg zwierzqt do warunk6w

Srodowiska. Taki typ zachowahbardziej sprawdza sig w Srodowisku stabilnym,

w warunkach duzych zmian znacznie lepszyn wydaje sig byd behawior

reakfywny.

Nastgpny razdzial dysertacji , kt6ry dotyczl{ biologii i ekologii nornika

p6hrocnego zostal napisany zwiElle i zawrera, wyczerpuj 4c4 charcI<terystykg tego

gatunku przynajmniej jak na potrzeby tematyki omawianej pracy doktorskiej.

W rozdziale "Material i metody" p. mgr Aleksandra Tadeusiak starannie

opisala miejsc4 w kt6rych prowadzrLabadania. Z jednej strony byt to wybrany

obszar Biebrzafrskiego Parku Narodowego, gdzie prowadzono utrzymanie
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wolierowe nornik6w p6hrocnych, z drugiej -laboratoria, gdzie wykonywano

testy behawioralne i inne badania. Nalezy podkreSli6 zastosowanie

pomyslowych rcmviryahtechnicznych, kl6re umoZliwily Sledzenie ruchu gryzoni

w korytarzach migracyjnych. Szkoda, 2e w tym miejscu pracy nie ma fotografii

woliery. nornik6w.

Nasuwaj4 sig takze inne spostrzefuenia. W rczdziale "Odlowy nornik6w"

niejasny jest fragment dotyczqcy pierwszej fazy odLow6w (str 43) . Wykaz sesji

odlow6w w czasie (ta sama sffona) proponuje zawrze( w tabeli w postaci

harmonogramu badafr, kt6ry objqlby wszystkie dzialanra i procedury

zastosowafte przez Autorkg w frakcie real:r;acji pracy. Sugerujg r6wniez, by

uzupekrid informacj q dotyczqc4 pobierania tkanek od zttien4t do badan DNA- z

j akiej czgSci ctatanornika pozyskiwano material.

Da rozdzidu "Material i metody" powinien byd tak:Ze przeniesiony pierwszy

fragment rozdziafu 4.1. "Wlmik6w", w kt6rym Autorka pisze o kryterium masy

ciala u odlawianych nornik6w.

JeSli chodzi o metodykg, nie bgdg w tej rccetuji wypowiadal sig na temat

pomiaru spoczynkowego tempa metabolizmu, poziomu testosteronu i analiz

genetycmych. Jest to poza mojq kompetencjq. Zakadam, ze badania te zostaly

wykonane prawidlowo. Proponujg jedynie , aby informacje o poziomie

zmiennoSci genetycznej u nornika p6hrocnego (str 51) przenieSd do rozdzia\u

"Przeglqd literatury". ZawlaSciwe uznajg zastosowane w pracy metody

statystyczne.

Szczeg6lnie interesuj 4 mnie natomiast przeprow adzone ptzez Doktorantkg

badania zachowania siE nornik6w w warunkach laboratoryjnych. Pozwolily one

olaeSlid status socjalny samcdw nornik6w oraz profil behawioralny mvierzqt.

Pierwsze badanie bylo pod wzglgdem metodycznym doSd nowatorskie i

obejmowaLo analizg konfrontacji migdzy samcirmi. W drugim badaniu Autorka

postuZyla sig wypr6bowan4 wielokrof,rie technik4 otwartego pola. Do tej czgSci
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pracy mam dwie uwagi. Po pierwsze,w okre$leniu statusu socjalnego nornik6w

Doktorantkawskazalana cztery komponenty behawioralne , kt6re brano pod

uwagg w czasie obserwacji (sfr 46). W pracy nie podano jednak istotnego

elementu, systemu punktacji , wedlug kt6rego kwanfyfikowano wyzej

wymienione zachowania. Ciekaw tez jestem, w jaki spos6b Autorka adr62riaha

oba osobniki w czasie konfrontacji . Bylo to zapewne bardzo trudnym zadanteny

chyba 2e jeden z nornikdw byt znakowany , albo "arena", na kt6rej odbywala

sig konfrontacja byta filmowana. Ale o tych elementach metodyki nie ma w

pracy informacji. Druga moja uwaga dotyczy profilu behawioralnego

okreSlanego na podstawie testu otwartego pola. O ile wiem, w standardowych

badaniach przy vlyciu tej techniki bierze sig r6wniez pod uwagg analnE

zachowania eliminacyjnego (defekacja i urynacja), kt6re sQ waznym

wskaZnikiem stanu emocjonalnego i zapewne zachowanrem roznicuj?cym profil

behawioralny. Jak jednak wynika z opisu metodyki na sft 48 tego behawioru nie

rejestrowano..

WyruklzaprezentowaneprzezAutorkgprrqosz4wieleinteresuj4cego

materialu do anala i przemySleri. Wymienig wigc tylko niekt6re dane uzyskane

przez Doktorantkg.

W wykazywaniu zaleimafici pomigdzy czynnikami wptywaj4cymr na sukces

rozrodczy, w odniesieniu do spoczynkowego tempa metabolizmu wykazano

jego zaleinrofi{ z plcia mas4 ciala , oraz dwoma wskaznikami behawioralnymi -

czasem stojek i pielggnacjq.

Do interesuj 4cych wynik6w zaliczan r6wniez br ak zaleimoSci pomi Edzy

statusem spolecznym, a mas4 ciala, co jest zalelnoilciq wielokrotnie

sygnalizowan4 u r6znych grup zwieruqt. Okazalo sig natomiast, 2e osobniki

dominuj 4ce wykazywaly wigks zy poziom spoczynkowego tempa metabolizmu.

OdnoSnie migracji, stwierdzono, ze podejmuje je ok 2}Tonomik6w rcczej

starszych i o mniejszej masie ciata. Badania DNA dotycz1ce ojcostwa z kolei
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ujawnily, ze s€Imce nornik6w bardzo rlLnrty sig wkladem w pulg genetyczn4tej

matej populacji doSwiadczalnej. W ci4gu 3 lat badan liczbapotomsfwa

przypadajEcana sztmca wahala sig bowiem mtEdrry I a 50 sztuk. Co interesujqce,

najprawdopodobniej wigkszy wklad byl po stronie samc6w

podporz4dkowanych.

W rezultacie prowadzonych anala materialu badawczego p. mgr Aleksandra

Tadeusiak dokonala oceny wplywu r62nych czynnik6w na sukces rozrodczy

nornik6w p6hrocnych (posiadanie -nie posiadanie potomstwa). Okazala sig, ze

byty to samce o wigkszej masie ciala, sldonnoSci do migracji orazmniejszym

poziomie spoczynkowego tempa metabolizmu. To, co r6znicowdo sukces

reprodukcyj ny osobnikdw posiadaj 4cych potomstwo byl (opr6cz wymienionych

powyZej czynnikdw ) poziom testosteronu. Na sukces rozrodczy majqte|

najprawdopodobniej wptyw pewne komponenty behawioralne, ale moim

zdaniemzagadnienie to wymaga dodatkowych, abyl moze osobnych baduh.

Wszystkie te dane (a wyrnienilem tylko niekt6re) majq duze zstaczerie

poznawaze i w istotnym stopniu powigkszajqnaszEwiedzg o ekologii nornika

p6hrocnego , zaSpoprzez wskazanie czynnik6w rzttttfiqcych na sukces rczrodczy

posiadaj4 takhe pewne znaczerie prakfyczne, w kontroli liczebnoSci tych gryzani

przezczlowieka. Nalezy r6wniez podkresli ( ,keDoktorantka wykonal abardzo

dui:q (w sensie czasowym) pracg badawczqwymagaj4c4 doskonalej organuacji,

araz jej bar dzo dobre przygotowanie teorety czne poparte znaj omoSciq licmych

publikacji naukowych.

Szkoda ze ten obszerny i interesuj qcy poznawczo material nie zawsze zostal

wlasciwie zaprezentowany. Na przyklad w niekt6rych miejscach pracy az prosi

sig o umieszczenie danych nie w tekScie, a w tabelach celem ich uwypuklenia

(np. dane na sfr 70). W innych miejscach tabele s4 malo czStelne (np.Tabela 2).

Kot'rcow4 kulminacyjna czgS( pracy matakhe pe\4ine , drobne usterki. Wnioski

nie s4 sformulowane wystarczaj1co ostroznie, bior4c pod uwagg ograniczony
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zakres badaftAutorki. We wnioskach powinno sig tez wyeksponowal zaleanoSci

istotne statystycznie, a tak nre zawsze jest (wptyw statusu socjalnego w Tabeli 14

jak rozumiem nieistohry zostal wyrnieniony we wniosku 3 na r6wni z innymi).

Podsumowuj qc, przed publikacj 4 wynikow badan proponuj g bar dzo starannie

przejrzet pracg i przeredagowad niekf6re jej partie .

Pruedlohona mi do ceny dysertacja jest napisana dobrym jgzykiem ,bez
zbgdnych powt6rzeri. DostrzeZone drobne uwagi i niezrgcznoSci stylistyczf,re,

wyrnieniam ponizej:

llstr 17 na dole - "nie mnie jednak" - literdwka

"wystgpowanie wyboru" -niezrgc znoS( stylistyczna

zlstt 2O-"odstawionych od piersi" 4aczeJ rzadko spotykane sformulowanie

dotycz4ce Swiata r.wieruqt.

3/Str 26 -"samie" -liter6wka

ZlStr 31 na dole -"okolo 1,5 miesiqca (dorosle osobniki przeaywaj4 najczgsciej

zimE)- " Komentaru- zimaw Polsce trwa 3 miesi4ce, czasem d\uZej, czasem

kr6cej. Jest tu sprzecznoSi, proponujg przeformulowad zdarne.

3/Str 39 na samym dole -styl-zdante nadmiernie zloaone, aprzezto gorzej

zrazumiale.

 lstr 77 - Komentarz: kilkalcrotne powtarzanie w ptacy, ze coS jest trudne do

interpretacj i proponuj g pomin4i w publikacj i.

5/Str 80 -ostatni akapit nad dole, pierwsze zdante -Komentarz: stwierdzenie to

jest oczywistoSci4, r6wniez proponujg pomin46 to w publikacji.

Konkluduj4c stwierdzam , Le rozprtwa doktorska p. mgr. Aleksandry

Tadeusiak spelnia warunki okreSlone w art. L3 Ustawy z dnia 14.03.2003 o

tytule naukowym i stopniach naukowych , oraz stawiam wniosek o

dopuszczenie Autora przedloionej mi dysertacji do nastgpnych etap6w

przewodu doktorskiego "4.-//'-*-
/.l/


