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Ocenapracydoktorskiejmgr Anny G

pt. AnalizabehawioralnaszynsryIimalej ( hicnchilla langera) z
uwzglEdnieniem
wplylvu czlowieka..

futra dziSzyskujqna znaczeniu

Szynszyle-dawniejzwierzEtahodowaned
jako towarryszqceczlowiekowi ("pet ani

s"). Mimo dlugotrwalejbytnoSciw

Swiecieludzi szynszyla pozostaje zwi

iem o niedostateczniepoznane.j

biologii. Nie ma zbyt wielu informacji o j

zachowaniusiq , kt6re sqwaznym

wskaZnikiemzar6wno dobrostanu, jak i

mowienia . Jeszczegoruejwygl4da

stanwiedry o tych zwierzgtachw naturze wzglgdu na ekstremalnewarunki
Srodowiskairycia(w Andach) i zasadniczo

4 aktywn o56.Zatem kuhde

badanie,kt6re wzbogacawiedzgo biologii

li czy to fermowych, czy to

dzikich ma du24wartoS6i moze zostadwy

stanaw chowie . JednoczeSnie

jednak trzebate| doda6,2e szynszylaz

na wyhej wymienione cechy nie

jest latwym obicktem w obserwacjachbeh

jej Autorka p. gr Anna Grzeszczak-Pytlak
W niniejszejdysertacji,
zapla siEbehawioremszynszyliw

ie ich kontaktu z czlowiekiem,jak i

wzbogaceniaSrodowiskowego.Zatemp

ie byty to badania dotyczqce

dobrostanuszynszyli, zwlaszcza,2e A

pr6bowala takheokreSli6poziom

stresuprzy pomocy wybranego wskaZnika

ologicznego.

Pracadoktorska p. mgr Grzeszczak-

liczy 105 stron a bibliografia

zawiera4I pozycji czasopismi ksiqzek plu 10 stron internetowvch.
Czasopismai ksi4zki wykorzystane,to w

j m\erzeporycje

obcojgzyczne.
Pierwszy, obszernyrozdzial dysertacji,to przeglqdliteratury. Poniewaz
niniejsza pracadoktorska obejmuje ekspery

ty pochodzqcezroinych

dziedzinszerokorozumianej psychologii, t ez Autorka sluszniekahdqztych
czglci opatrzylapewnymi podstawami li

turowymi.

Pierwszqczg(f

przegleduliteraturystanowikompendium iedzy dotyczqcejsystematyki,
morfologii,og6lnejaktywnoS
ci orczhistorihodowli i sposobuttrzymania
szynszyli.. Do tej czq6cipracynie mamwi
ze niewystarczajqcomocno podkreSlono

ch zastrzehehmohepoza tym,

olvy i nocnytryb frciatych

gryzoni. Natomiastbardzodyskusyjnej est jEcieprzezAutorkgproblemu
dobrostanu.Nie jest prawdq, Lejakpisze

ntka na str 17 dobrostan

(welfare) jest tym samym , co dobrobyt, do
jgcia oznaczajqtrochgco5 innego. Na tej

samopoczucie(wellbeing).Te po
j stronie zawartajest teL cytowana

opinia , 2e najprostszadefinicjq dobrostan jest,,brak schorzefii okaleczeri
frzycznych" To stanowczo zbytw4ska defi icj a . Z praktyki utrzymywania
zwierzqt bez trudu mohna przywolad przy
ftzy cznym zw ier zgtawykazuj 4 brak
Nastgpnaczg1cprzegl4du literatury po5wi
stosowanymna zwierzgtachw badaniachla

ki , gdy zdrowe w sensie

u.
zostalatestom behawioralnvm

oryjnych. PrzygotowujEc

pracgdo publikacjisugerujE
przeniesieniej czEScido rozdzialu,,Materiali
metody" w postaci mvigzlego opisu

ch procedur. Aparaty

badawcze,kt6re nie odbiegatyod opisany h w literaturze(Iabiryntcry otwarte
pole) mohna potraktowac bardziej

odwolujqc sip do odpowiednich

pozycji literaturovvych.
Podaje siEw6wczastylko niezbgdneszczeg6tytrp.
wymiary urzqdzenia.
Kolejna czgficprzeglqduliteratury, to
zsuiqzanejz nim zmiany poziomu glukozy.
uzasadniidlaczego zdecydowanosig na
stresu,a nie na okreSleniepoziomu
kortykosteroid6w wydawal siE do5i oczyw

wienie problemustresui
naleLatobyna samym wstgpie
nie wlaSnie takiego indykatora
w stresu.Pomiar poziomu
m wyborem.

Autorka badala miEdzy innymi szynszyle , kt6re podlegaty handlingowi,
sluszniewigc poSwigconotemu zagadnieni nieco miejsca(str 29). W zwi4zku
z zastosowaniemtestu narozr62nianie barw u szynszyli,w kolejnejczg5ci
zawarty zostal podrozdzial dotycz4cytego

nieniau zwierzqt Niniejszy

-3 -fragmentpracyp. mgr Grzeszczak-Pytlak
sprzecznoSci.
Jak bowiem wykazuj4

zasowebadania. wSr6dssak6w

dominujq zdecydowaniegatunkidic

jedynieu
cznei pral<tycznie

naczelnychwidzeniebarwjest podobnej

u czlowieka (c4rIi tri chromatyczne).

Nie znamZadnychpowaznych
badari,

by kwestionowalyten wniosek.Nie

przekreSla
to oczywiSciesensownoSci

rasrynszylipod kqtemrozroiniania

barw.
W rozdziale "Material i metodv"

wo i bardzo dobrzeilustrujqc

fotografiami p okazarrozastosowanetesty:

iesionegolabiryntu,otwartego

pola, labiryntu wielokrotnego typu T, te

butelkowego i rozr6Znianiakolor6w,

atakze spos6bpobrania krwi do badania

iomu glukozy. Dob6r test6wpod

k4tem zaplanowanych cel6w oraz opraao nie statystycznewynik6w nie
budzqw4tpliwoSci. Warto tez podkre5lid,

dwa testy behawioralne

zastosowaneprzez Autorkg (butelkowy i

rozr6inienie barw) zostaly przez

niq samodzielnieopracowane.
Badania behawioralne przeprowadzono jednolitych warunkach
Srodowiskowychpowtarzaj4cej e. Li

osobnik6w byla wystarczajqca..

Pruezcaty okres do5wiadczenia masa ciala

szyli nie ulegala zmianie .

Testom poddano zwierzqta nalehqcedo nas
utrzymywane w warunkach wzbogacenia,

rjqcychgrup: handlingowane,
hodzqcezwarvnk6w domowych ,

oraznale24cedo grupy kontrolnej.
To, czego moim zdaniem zabral<Lo
w

rozdziale,to harmonogr am badah,

czyliliczbai czas(data, pora dnia, dlugoS6 prowadzonych obserwacji. Warto
teL podacmodel kamery, kt6r4 Doktoran

poslugiwala sig w czasiebadah.

Wyniki zapr ezentowanobardzo szczeg6l
do tabel, nalelaloby je uzupelni6 o in
oczywi5ciedomySlidsig ztreficipracy, aIe
drobnej korekty.

w szeregutabeli wykres6w.Co
jQ,

"o

zawierajq. Mozna sig tego
nakazuje wprowadzenie tej

*h_
Wyniki uzyskaneprzezAutorkg uznajE interesuj4ce
zar6wnoz punktu
widzeniapoznawczogo
, jaki z uwagina i
Spo5r6dzastosowanych
test6wgrupy
uniesionego
labiryntu.Wyr6zniaj4ce
siE
pochodzqcez warunk6w domowych. Podo

bardziejzlohonegolabiryntu (tzw. wielo

znaczeniepraktyczne.

liv'rykazalyro?nicew teScie
ie ujawnilyosobniki
wyniki uzyskanow przypadku
o wyboruT) .Z koleiw teScie

otwartegopola zaskakujqconajgorzej pu

waty osobnikiz grupypoddanej

handlingowi. Test butelkowy nie ujawnil

2:tic, atest na preferencjebarw dal

wynik pozytywnyjedynie w jednej grupiei to w przypadkujednej barwy .
Warto doda6,ze og6lnie nie zaobserwo
samicami szynszyli, a r62nicepomiEdzy

tych samychosobnik6w wystEpowalytyl
Interesujqce s4 r6wnie2 badaniadotyc
krwi, zwlaszczaw kontekicie zaznaczaj

ro2nic pomigdzy samcamii
lnymi pomiarami (seriami) u
sporadycznie.
roinic w poziomie glukozy we

sigr6znic migdry plciami i r62nic

w czasie(trzeci dzieh). Mogloby to sug

,2e pomiar glukozyjest

faI<tycznieindykatorem stresuu szynszyli ,

weryfikacja tego prrypuszczenia

wymaga dalszych badah.
Pracpzamykar ozdziat,,Podsumowanie
i nioski" . Zasadniczo nie mam tutaj

uwag\<rytycznych.
IloSi osobnik6wuSy

do badari,jak r6wniez pionierski

charakterpracy sklaniaj4 do ostroznoSciw

ulowaniu wniosk6w . T ote1

Autorka stuszniewiele miejscapoSwigcila tym miejscuuwagom
metodycznym.
Badaniap. mgr Anny Grzeszczak-

Niekt6reosiqgnigteprzezAutorkg wyniki
sklaniajqdo kontynuacji badari. Dotyczy
szynszyli wynikajqcych z kontaktu z czlow
wptywu wzbogaceniaSrodowiskowegona
problem enrichmentu tego gatunkujest
sqdzicijego efekt nie daje sig zmierzyc

nale2ypotraktowai jako wstgpne.
zaskakuj4cei z pewnoSciq
w szczeg6lnoSciproblemu stresu
iem. Zastanawiaj4cyjest brak
wior. Wida6 te?vryrainie, 2e
iej skomplikowany, niL mohnaby
prosto,jak w przypadkl

*)

udomowionychgryzoni. Wartobyloby

ieL zastosowa6inne, fizjologiczne

wkaZnikistresu.
W swoich komentarzachdotvczacvch

ik6w Doktorantka odwotywala sie

do szczuralaboratoryjnego(Rattusnorvegi,

) .Jednakjej wlaSniewyniki

pokanjau 2e szcntr i szynszylabehawioral iebardzo sie r6znia. Naturalnie
wynika to zichr62nej charakterystykibiol

icznej i Srodowiskazycia. . W

przy szloScinalehaloby si g skoncentrowa6

j na por6wnaniu szyns4rli z

rohnychgrup, lub odnaleZ6gatunek o

terystyce behawioralnej blihszej

Chinchilla lanigera.

Drobniejsze uw agi i niezrgcznoScistylisty

e dostrzehonew tek5cie

wymieniamponizej:

-str 16-,,Zwierzqta utrzymywanesq w

" -niezr gcznoil stylistyczna;

-str l9-,,basenMorrisa" - prawidlowa

a,to ,,labiryntwodnyMorrisa";

-str 20-,,specjalnezabiegi nauczania"- ni

-str21-,,Ide4testu
polajest
otwartego

stylistyczna;
lny konflikt.."-jak wyzej;

-str 22-,,norniki"-poda6 polskq nazwg

-str26- opisyblok6wschematu
s4niewi
-str30 -,,zewngtrzne
oczysrynsryll" -ni

stylistyczna;

-str 31- istnieje sprzecznoS6
pomiEdzyd

fragmentami dotyczqcymi

i trichromatycznoSci
u
dichromatycznoSci

6w;

-str 35 -,,grupa zwierzqt domowych" -

we w cudzyslowie(nie sqto

przecieZzwierzgtaudomowione), albo

zc mnQ nazwQ;

-str 43-..Testtrwal okolo 3 minut"-trzeba reayzowad, ile trwal test;
-str 45- Sredniatemperatura---wynosila 25 stopni" --chodzichyba o zakres
temperatur,a nie o Sredni4;
-str47- ,,...2 wynik zapisywano"- to chy

oczywiste!

F-,(;\

-str 58 -podad dlaczegonie bytromoznap

wadzic drugiej serii badariu

szynsryIi,,domowych";
-str67-,,przeszly
wysokoistotniewigcejpo " - niezrgczrroilstylistyczna.

Podsumowuj4c,Autorka przedlohonejm do oceny dysertacji przeprowadzila

bardzotrudny i pracochlonnycykl ekspery ent6w nad slabo poznanym
gatunkiem,wypracowujqc metodykg i osi
tak2egdy chodzi o perspektywgdalszych
dysertacja zostaLadobrze napisana,bez

wyniki, obiecujqce
f 4cwartoSciowe
. Warto tak2e podkreSli6,ze
ych powt6rzeh. Praca

Doktorantki jest te?bogato ilustrowana .
Konkluduj4c stwierdzam, irc rozpra
Grzeszczak-Pytlak spelnia warunki o

doktorska p. mgr. Anny
ne w art. L3 Ustawv z dnia

14.03.2003o tytule naukowym i

naukowych , oraz stawiam

wniosek o dopuszczenieAutorki przed

nej mi dysertacji do nastgpnych

etap6w przewodu doktorskiego

7:

