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naliza wplywu tuybranych czynnikdw na uryniki polovrych i stacjonarnych

pr6b dzielnofci klaczy ras pdlkrwi w Polsce",
wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Olech-Piaseckiej,

Nauk o ZvierzEtach, Szkoly Gl6wnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

i

K
realizacji,

ocena wartoSci uzytkowej koni jest przedsigwzigciem bardzo trudnym do

przy tym stosowane w tym zakresie metody wzbudzajq czgsto kontrowersje w

hipologicznym. Jednak uzyskanie postgpu hodowlanego

w

zakresie

cech uZytkolvych nie jest moZliwe bez prowadzenia racjonalnej pracy
Jak wiemy dla prawidtrowej selekcji

hodowlane

i

doboru hodowlanego konieczna jest ocena

i. W przypadku koni, sklada sig rra ni4 m.in. ocena pokroju,

wartoSci

wyk

ie paszy, zdrowie, temperament i

rodowodu

i

charakter,

jak r6wnie2 ocena na podstawie

potomstwa. Przyszlego uzytkownika tEczgficiej interesuje ocena cech
a wigc przydatnoS6 konia do danego rodzaju u4rtkowania. W Polsce, podobnie

jak w

u

innych krajach, oparta jest ona na pr6bach dzielnoSci, dlatego wraz z
poziomu hodowli, wzrasta ich znaczetie. W hodowli naszych koni p6lkrwi,

jeszcze niedawno, dotyczyly one wy\4czme ogier6w,

dla kt6rych sQ

obowi4zk

przy wpisie do ksiggi. Programy hodowlane dla tych ras dokladnie okreSlaj4 na

podstawie

ich wynik6w

i jakich pr6b odbywa sig kwalifikacja.

Natomiast Hacze

poddawane s4 pr6bom na zasadzie dobrowolnoSci, a nie obowi1zkowej oceny wymaganej

do ksiggi. Jednak od kilku juL lat tocza sig na forum Polskiego

Zwiqzf<tr

Koni dyskusja nad wprowadzeniem zmian do program6w hodowlanych, kl6re
miatyby
Zle1dzie

obowi

p6lkrwi.
okteSlaj?c

lega6 m.in. na obowi4zkowym sprawdzeniu dzielnoSci Haczy. Na Walnym

legat6w PZ}JK

w 2Ol0 roku prrylgty zostaL wniosek o

pr6b dzielnoSci dla kJaczy wielkopolskich

i

wprowadzeniu

polskiego konia szlachetnegcr

isje Ksi4g Stadnych tych ras ustosunkowaty sig do wniosku poryywtllut
ich wprowadzeriana rok 2013. JednakZe, na proSbg hodowc6w, odst4pifu

nie rezygnuj4c jednak z samej idei sprawdzeriau4rtkowoSci wlasnejllaczy,

od tego
przed jej

do ksiggi. Wszystko wskazuje na to, 2e chc1c dor6wnad poziomem hodowli

do kraj6w

ich, pr6ba dzielnoSci dIa klaczy stanie sig ostatecznie obowi4zkowa. W

zwiryku z tym wa2n4 kwesti4 do rozstrzyenigcia pozostaje rodzal pr6by
ptzepro

i

forma jej

iq jak r6wnieZ okreSlenie, kt6re c4mniki i w jakim stopniu wpfywaja na jej

lYynik
temat ocenianego opracowania, zuwagi na brak aktualnych badafi dotycz4cych

tych

ieri, uwaZam za nowatorski i jednoczeSnie posiadaj4cy szczeg6Lne znaczetie dla

koni ras

i, doskonalonych w kierunku cech wierzchowych. Powszechnie wiadomo,

jednym z

iejszych element6w selekcji jest ocena cech uzytkolvych klaczy od kt6rej, wg

wielu
postgpu
MaNgorzat

alist6w,

w

najwigkszym stopruu zaleLry powodzenie

w hodowli i

2e

uzyskanie

lanego. Stad wyb6r tematu dysertacji doktorskiej, dokonany przez mgr inZ.
MaSko, uwuharn za wlaSciwy

wyj4tkow4

i

b ar dzo

i

celowy, przede wszystkim

z

uwagi na jego

szerokie uzasadnieni e pr akty czne.

rozprawa sporuqdzona zostala wedfug zasad tradycyjnych, najczgSciej
kowanych podczas przygotowywania tego rodzaju prac,

z

uwzglgdnieniem

rozdzial6w. Jej og6lna objgto5i wynosi 150 stron, w obrgbie kt6rych

kolejnego
,,Streszczenie" zav,neta wszystkie istotne elementy, jakie wymagane sE ptzy
tego rcdzaju pracy, a jednoczeSnie zawarte w nim informacje odpowiadaj4 jej
ym wynikom badari.

kolejnych rozdzialach,

badah.
ewentua

,,Wstgp"

i ,,Cele pracy", Autorka dostatecznie

podjgcie tematu, naSwietlaj4c obecn4 sytuacjg, jaka jest w hodowli koni

szeroko

p6lkrwi,

tj.

te elementy, kl6re byly inspiracjq do nealizowanych
cel pracy, jak i jego cele poSrednie, zostaty jasno podane, jak r6wniez

noczeSnie podkreSlaj4c

y

korzySci praktycme wynikaj 4ce z wykorzys tatia przeprowadzonych badafi .

ial ,,Puegl4d literatury", skladaj4cy sig z pigciu podrozdziaN6w, przedstawiony
zostat na

stronach maszynopisu. Na pocz4tlat Autorka naSwietlila aktualn4 sytuacjg w
do gl6wnych populacji koni hodowanych w Polsce, a nastgpnie om6wila systemy

selekcji
kt6r4
skory
stosowane

i ras p6lkrwi stosowane w innych krajach. Na stronie 17

zauwairyNem pomylkg,

jako liter6wkg, w podanej liczebnoSci koni dotycz4cq roku 1959,I<t6rE nale|y

. W dalszej czg1ci ,,Przeglqdu literatury"

Autorka omSwila pr6by dzielnoScr

Polsce dla koni ras malopolskiej, wielkopolskiej i polskiego konia szlachetnego

p6lkrwi,
obowi4zuj
u4rtkowej

przedstawiaj4c

ich historig, zasady ich

i

przeprowadzaria

wymogi

przy wpisie do ksiggi. Odniosla sig r6wnieZ do ich znaczeriaw ocenie wartoSci

i.

Wykorzystatra tutaj informacje udostgpniane przez PZHK,

jak

i dostgpne

na podstawie kt6rego moina zaawa2y6, Ze jak dotychczas stosunkowo
niewielu
podrozdzi
parametry
przedstawi
navnqzartt

zatowno

w Polsce tymizagadrneniami sig zajmowalo. Nastgpnie, w dw6ch kolejnych
szeroko opisala zagadnrerna dotycz4ce szacowania wartoSci hodowlanej i

koni. Uwazam, 2e przegl1d piSmiennictwa
w logicznej kolejnoSci poruszanych temat6w, w spos6b wywahony z

genetyczne cech u4rtkowych
zostal

do zagadnteri badan wlasnych, a jednoczeSnie wyczerpujQcy. Autorka oparla sig
wczeSniejszych wynikach badafi,jak i tych pochodz4cych z ostabrich

lat,w dattq

opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. Spos6b

czgSci

ia tych zagadntef dowodzi, iZ podjela problematyka badawcza jest Jej dobrze
znarLa otaz

dostatecznq viedzE z tego zakresu. Mam jedynie dwie drobne uwagi do tego

rozdzialu. edna dotyczy poprawnego okreSlenia rasy polski kori szlachetny p6lkrwi, kt6r4

i pisze ,,szlachetna p6lkrew", czasami zamiennie stosuj4c peln4

Autorka

n.Izvvg, co

takZe w dalszej czgSci pracy, takhe w odniesieniu do tabel. W artykulach

morera zaa

mowie potocmej tak czgsto tg rasg sig nazywa. Natomiast w tego rodzaju

popu

by6 stosowana nazwa zgodta

pracach
okreSlona

Autorka
rueJasnoscl

wydaje, ni

w

z

obowtrytj4cq czyli z t4 jaka zostala

ksigdze rasowej. OczywiScie moima by zastosowal tutaj skr6con4 rrazwe ale to
'tnna
zaznaczy1 na pocz4tku w tekScie pracy aby nie stwarzaf tego rodzaju

Druga uwaga dotyczy zdatia na stronie 31 (9 wiersz od dolu), kt6re, jak mi sig
dokot'rczone.

iale ,,Material

i metody", zawar\1m na22 stronach, Autorka bardzo szeroko i

przedstawila charakterystykg materiatu badawczego, spos6b gromadzenia
danych i

opracowanie oraz zastosowane metody stuhqce weryfikacji statystycznej
wynik6w. Wyb6r materialu badawczego, jego liczebnoSi, zastosowany podziaN w

odniesieni

do

uwzglgdnionych cech

jest jak nEbardziej poprawny.

zebranego materiatu jest wystarczajqce. Bez w4tpienia jest

Opracowanie

to dobrze opracowany

rozdziaN

, kt6ry Autorka dla lepszego reoztmieria podzielila osobno dla stacjonarnych

pr6b wi

Haczy w zakNadach treningowych, a nastgpnie jednodniowych polowych

p16b

zagadriefr
przeJ

metod

kJaczy. Dzigki temu, pomimo wielow4tkowoSci analizowanych
zastosowanemu podzialowi uwzglgdnianych cech, praca zyskata na

nozrmientu. Jedynie dyskusyjne jest dla mnie powt6rzerie zastosowanych
kt6re szczeg6lowo

zostaNy opisane

przy pt6bach wierzchowychkJaczy

treningowych, w odniesieniu do grupy Haczy z jednodniowych pr6b polowych.
by wymienienie tych, kt6re byty wsp6lne dla obydwu grup badawczych?

,,Wlmiki

4

i

dyskusja", najobszerniejszy

wykresami,

w swojej konstrukcji

w pracy,liczqcy 59 stron wraz z

podzielony zostil przez Autorkg, co

wynika z przyjEtej metodyki, na dwa podrozdzialy dotyczqce wynik6w
biorqcych udziaL
jednodnio

w

pr6bach stacjonarnych

pr6bach polowych.

W

w

zakJadach treningowych

z

dimych zagadtieft. Stwierdzam, 2e zostaLy one dostatecznie szczeg6lowo

i

przejrrysty. Interpretacja przedstawionych wynik6w

tle wykorzystanego piSmiennictw4 jest wla5ciwa i Swiadczy o dobrym
badawcrym i nale4rtym, teoretycznym przygotowaniu Autorki do
problemu badawczego, jakiego sig podjgla. Szeroko cytowana literatura

wiel

poprawnie. Nalezy tak?e podkre51i6, Ze

podana
stan

inbredu. W

w tym zakresie cech. Tak przyjEta konstrukcja porwolila
czytelnoSd pracy, pomimo zamieszczeria w triej duzej liczby wynik6w

omowlone, a przy tym w spos6b jastty

warsztacie

i

moZliwych

sig do

wlasnych,

osobno w

iale Autorka dokonala kr6tkiego por6wnania obydwu pr6b

ostatnim

z..u/rgkszy6

i

kJaczry

dw6ch kolejnych przedstawiona zostala analiza

kojarzeft z iakich pochodzity badane Hacze oraz poziom ich spokrewnienia

uv'rzgl

50

w

oparciu

o

badania krajowe

i

w dyskusji uwzglgdniono

zagrantczne.

akhralny

Na podstawie przedstawionej

literatury

ie wida6, ze uzyskane rezultaty badart, wnosz? nowe wainte elementy

obecnego

wiedry dotyczqcego oceny wartoSci u4rtkowej koni ras p6lkrwi. W wielu

do

sq one interesuj4ce dla hodowc6w koni, jednoczeSnie potwierdzaj4c ich opinie,

wyrazane

odniesieniu do stosowanych metod shrz4cych uzyskaniu postgpu hodowlanego.
iach moZna je traktowa6 jako praktyczne wskaz6wki, kt6re powinien wzi46

W tych
pod

organ realizuj4cy programy hodowlane dla ras p6lkrwi. Niew4tpliwie cennymi

i,

z

przeprowadzonego postepowania badawczego s? te, kt5re

nnik6w korelacji (dla cech fenotypowych

dotyczq
znaczna

wynikaj4cymi

i

genetycznych),

56 ma charakter statystycznie istotny, wskazuj4c przez

z kt6rych

to na ich

v,ryuLnq

hodowlan4. Podobnie prakryczny charakter maj4 oszacowane wsp6lczynniki

i dla cech ocenianych podczas pr6b wierzchowych Haczy, Zar6vrno
stacjonarn

,

jak i polowych. Cennym uzupelnieniem jest zarnreszczetie wsp6lczynnik6w

korelacji
hodow

i obliczonymi za pomoc4 dw6ch modeli a wartoSci4 u-4rtkow4 cech qeqriAnJeh

Z

przeprowadzonej analizy kojarzefi,

z

jakich pochodzity klapzn

podczas

dzielnoSci.

zdaj4ce

dzietnoSci wyruinie wynika 2e doskonalenie cech wierzchowych u naszych ras

p6tkrwi

bywa sig gl6wnie poprzez uzywanie

w hodowli

importowanego materiatu

co ma teZ niew4tpliwie wplyw na niski poziom inbredu tych populacji. W ujgciu

ial ten oceniam wysoko, gdyZ zawarte w nim wyniki mqq znacz4c4 wartoS6

o96lnyrn
pozfia

a

ich odpowiednie wykorzystanie, w realizowanych programach hodowlanych dla

ras

,

nada

lekturze
- w kilku

im ewidentn4 wartoSi aplikacyjn4. Drobne uwagi jakie mam po jego

nastgpuj 4cych kwestii:

iejscach dostrzegtem drobnq usterkg (niesp6jnoS1) dotycz1c? poprawno5ci zapisu,
,,Model

i" czy,,Model I"

?, co moimaznale26 m.in. na stronach:

45,46,56,79

,,doSi zrf2ticowane liczebno5ci" (strona 84, 4 wiersz od dolu) jest okreSleniem
potocznym

przy ty m rueprecyzyJ nym,

- w tabelac

31 i 53 proponujg zakresy wieku Haczy podad w miesi4cach, a nie w latach, co

jed

korespondowaloby z ich om6wieniem, jakiego dokonala Autorka.

im

merytorycznym rczdzialem ocenianej dysertacji jest ,,Podsumowanie i

wnioski".

pierwszej czgSci tego rozdzialu Autorka dokonala kr6tkiego podsumowani4 a

nastgpnie

ieScila 9 konkluzji koricowych, kl6re

wczeSniej

skanych wynik6w wlasnych pracy

moim zdanem odnosz4 sig wlaSciwie do

i jej analizy. Zostaly one trafrrie ujgte, co

dahej zdolnoSci Autorki do syntetyczrej analiza otrzymarrych r6znorodnych

Swiadczy

i ich wzajemnego powryzama. Podstawow4 ich zalet4jest fakt,

wynik6w i
zasadricze

mierze wypfywaja one

poznawcze

i

aplikacyjne,

a tym

z

2e

w

przeprowadzonych badail, maj4 istotne znaczenie

samym mogq by6 wykorzystane Wzez praktyk6w w

u rasy malopolskiej, wielkopolskiej

i polskiego konia szlachetnego p6lkrwi.

ialu,,Spis literatury" wynika Ze Autorka wykorzystala do swojej dysertacji224

oraz 14 ir6del internetowvch"
zostala

za

granc4.

Z

z

kt6rvch zdecydowana wiekszoS6

uznantem odnoszg sig

do tej bibliografii,

kt6ra

jest w pelni uzasadniona i sklada sig gl6wnie z orygrnalnych, irSdNowych prac
wcrych.

jg kofrczy ,,Spis tabel" i
pracy nie

,,Spis wykres6d' oraz 6 aneks6w. Do tych czElci

uwag.
ujEc jeszcze raz chcialbym podkreSlid, 2e wyniki,

MaSko, opr6cz niew4@liwych wartoSei poznawcrych

dwe
szczego
naprsana

redakcyj

jakie

uzyskaNa

mgr inz.

i naukoryych, mal4bardzo

ie praktyczne. Wnosz4 one nowe wartoSci do nauk zootechnicznych, w
i do zagadnief zviryarrych z

oceriq wartoSci u4rtkowej koni ras

poprawnym jgzykiem, w dobry stylu

i

p6lkrwi. Praca

starannie, z niewielkq ilqSqie usterek

i jgzykowych oraz tzw. liter6wek, a poczyrione Wzeze mnie wcze,Snigi. drobne

uwagl w

mierze nie obnizaj4 wartoSci merytorycznej rozprawy doktorskiej Autorki,

kl6ra oceni

bardzo wysoko.
majEc na uwadze powyhsz1 oceng, wartoS6 naukow4

pracy

polowych

i

praktycmq niniejszej

, 2e rozprawa pt. ,rAnaltza wptywu wybranych czyrnnik6w na vryniki
stacjonarnych pr6b dzielnosci klaczy ras p6lkrwi w Polsce" odpowiada

warunkom okreslonym

w

Ustcnvie

o stopniach

naukowych

i

tytule naukatvym oraz

o

stopniach i tytule w zslcresie sztuki z drna14 marca2}l3 r. (Dz. U. 22003 r., nr 65, poz. 595,

i
zmianie U

wy

o stopniac

i

Zwl
tnz.

Olsztyn,

znianam|l4cznie z wprowadzonymi zmianami z dria 18 marca 2011 r. o

-

Prawo o szkolnictwie wy2szym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz

tytule w zalresie sztuki)

i

wnioskujg do Wysokiej Rady Wydziatu Nauk o

Szkoty Gl6wnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

o

MaSko do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.
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