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Ocena rozprawy doktorskiej

Pana mgr inż. Dominika Ostrowskiego pt. „Ocena wskaźników reprodukcyjnych wybranych 

gatunków ptaków ozdobnych”, wykonanej w Instytucie Zootechniki i Rybactwa Uniwersytetu

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 

pod kierunkiem dr. hab. Doroty Banaszewskiej, prof, uczelni

Podstawą opiniowanej rozprawy doktorskiej jest spójny tematycznie zbiór pięciu 

oryginalnych prac naukowych ujętych przez Doktoranta pod w/w tytułem, opublikowanych 

w czasopismach znajdujących się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego:
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4. Ostrowski D., Banaszewska D., Biesiada-Drzazga B. 2019. Ocena lęgów aleksandretty 
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5. Ostrowski D., Banaszewska D.. Biesiada-Drzazga B. 2019. Assessment of reproductive 

parameters of privately bred zebra finch (Taeniophygia quttata). Acta Scientiarum 

Polonorum Zootechnica 18 (1), 33-40.

Artykuły stanowiące cykl prac będących przedmiotem rozprawy doktorskiej zostały 

opublikowane w latach 2014-2019. Merytoryczny udział Doktoranta w powstaniu prac wynosił 

od 25 do 85%, co pisemnie potwierdzili pozostali współautorzy. Spośród wyszczególnionych 

publikacji cztery zostały opublikowane czasopismach o zasięgu międzynarodowym (w języku 

angielskim), jedna krajowym (Roczniki Naukowe PTZ). Łączna liczba punktów MNiSW = 80.

Wyniki zamieszczone w omawianych publikacjach połączono polskojęzycznym tekstem 

zawierającym rozdziały: streszczenie w języku polskim i angielskim; wykaz prac naukowych 

wchodzących w skład cyklu; wstęp; cel badań, zakres pracy i hipotezy badawcze; materiał 

badawczy i metodyka; omówienie publikacji, podsumowanie i wnioski, bibliografia, 

oświadczenia współautorów. Do maszynopisu załączono kserokopie publikacji stanowiących 

podstawę ubiegania się o stopień doktora. Ponadto dołączono dokumentację (część „B”), w 

której Doktorant przedstawił wykaz dorobku naukowego niewchodzącego w skład cyklu 

rozprawy oraz przebieg pracy zawodowej.

We wstępie rozprawy doktorskiej Pan mgr inż. Dominik Ostrowski wskazał na wzrastającą 

popularność ptaków ozdobnych utrzymywanych hobbystycznie, do czego niewątpliwie 

przyczynia się duża różnorodność barw i struktury upierzenia, umiejętności wokalne ale także 

ciekawy behawior. Wpływa to na zwiększanie się liczby hodowli, a w już istniejących, do 

wzrostu różnorodności utrzymywanych ptaków. Jak Autor słusznie zauważa, sukces każdej 

hodowli jest skorelowany z uzyskiwanymi wskaźnikami reprodukcyjnymi, na które ma wpływ 

wiele czynników, m.in. genetyczne, osobnicze czy środowiskowe. W omawianym rozdziale 

mam zastrzeżenie do określenia kur bojowców rasą. Bojowce to grupa kur, w której według 

Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza wyróżnionych jest 

kilkadziesiąt ras.

Cel badań i hipotezy badawcze mają odniesienie do wszystkich prac zaliczonych do cyklu 

oraz zagadnień w nich poruszanych. Jednakże założony cel nie może ograniczać się jedynie do 

wskaźników lęgów, ponieważ prowadzona analiza dotyczyła innych parametrów 

reprodukcyjnych, m.in. cech jakościowych jaj kur. Hipoteza nr 1 jest powtórzeniem hipotezy
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nr 2 i jest zbędna. W hipotezie drugiej fragment cyt. „Rozród ptaków zależy od odpowiedniego 

doboru osobników w pary,...”, powinien brzmieć - sukces reprodukcyjny jest uzależniony od ....

Rozdział „Materiał badawczy i metody” został podzielony na dwa podrozdziały, w 

pierwszym Autor wskazał przedział czasowy prowadzonych obserwacji, strukturę wiekową 

badanych ptaków (z wyłączeniem gatunku nimfa), zastosowany program żywieniowy oraz 

opisał warunki utrzymania ptaków badanych gatunków i ras. W podrozdziale „Metodyka” 

wykazał osobno dla każdej grupy ptaków zakres prowadzonych analiz oraz zastosowanych 

metod statystycznych. Wybór i zakres metod badawczych był już poddany ocenie przez 

recenzentów poszczególnych publikacji, jednak w związku z postawionym mi zadaniem oceny 

całości pracy mam kilka uwag. Autor powinien unikać określenia „około” w pracach 

naukowych gdyż trudno ocenić, co tak naprawdę oznacza. W opisie metodyki pracy dotyczącej 

papużki falistej zakres badań dotyczył analizy liczebności zniesionych jaj, natomiast w 

rozdziale „Omówienie publikacji” prezentowane wyniki dotyczą również analizy zapłodnienia 

jaj i wylęgowości piskląt. W opisie analizy statystycznej dla wskaźników reprodukcyjnych 

ptaków egzotycznych wykorzystano analizę wariancji oraz test Fishera, natomiast w publikacji 

(4.4) dotyczącej żeberek stosowano test y2. Proszę o odpowiedź na pytania: w jakim celu 

dokonano podziału ocenianych parametrów jakościowych jaj kurzych na niedestrukcyjne i 

wymagające rozbicia (str. 15) oraz czy określenie zapłodnienia jaj kurzych bazowało jedynie 

na ocenie makroskopowej (owoskop), co mogło być obarczone błędem tzw. pozornego 

niezapłodnieniajaja.

W rozdziale „Omówienie publikacji” Doktorant przedstawił osobno dla każdej 

publikacji wyniki badań i ich omówienie. W pierwszej pracy cyklu (4.1), analizującej lęgi 

papużki falistej stwierdzono, że w każdym badanym sezonie lęgowym wszystkie samice 

znosiły największą liczbę jaj w drugim lęgu sezonu, a najmniejszą w trzecim. Wykazano 

również występowanie zmienności między parami reprodukcyjnymi w procencie zapłodnienia 

jaj (od 78,6 do 100%) i wylęgu piskląt (od 72,7 do 100 %). W analizie wyników zaskakuje 

natomiast brak w kolejnych analizowanych sezonach powiązania struktury wiekowej pary 

lęgowej z ocenianymi wskaźnikami, co niewątpliwie podniosłoby wartość naukową pracy. 

Mam zastrzeżenie do zdania cyt. „Z wiekiem dochodzi do starzenia się pęcherzyków 

jajnikowych, co może prowadzić do zmniejszającej się nieśności”, w tym przypadku raczej 

chodzi o proces starzenia całego organizmu, który powoduje zmniejszenie liczby pęcherzyków 

jajnikowych wchodzących w fazę szybkiego wzrostu (trzeci etap procesu witelogenezy).
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W kolejnej pracy (4.2) przeprowadzono porównanie utrzymania stadnego nimf w wolierze 

zewnętrznej z utrzymaniem klatkowym par ptaków. System wolierowy utrzymania ptaków w 

porównaniu do klatkowego spowodował szybsze rozpoczęcie nieśności ale również, co istotne, 

pozwala uzyskać dwukrotnie większą liczbę wychowanych piskląt. Po analizie ocenianego 

tekstu mam dwa pytania do Autora: proszę o informację jaki był zastosowany program świetlny 

w klatkowym systemie utrzymania, bo może to było powodem różnicy w rozpoczęciu 

nieśności? Dlaczego nie obliczono wskaźnika zapłodnienia jaj? Ta analiza mogłaby wykazać 

czy przy obu sposobach utrzymania samce równie szybko rozpoczynają okres reprodukcyjny.

W publikacjach dotyczących aleksandretty obrożnej (4.3) i amadyny żebrowatej (4.4) 

oceniano nieśność, wylęgowość oraz liczbę wychowanych piskląt. W przypadku obu gatunków 

wykazano, że w analizowanych pięciu sezonach najstarsze pary ptaków miały najwyższą 

nieśność oraz wychowały największą liczbę potomstwa. W przypadku aleksandretty obrożnej 

najniższe oceniane parametry osiągnęły najmłodsze dwie pary ptaków, natomiast para 

albinotyczna amadyny żebrowatej nie uzyskała sukcesu lęgowego. Ponadto stwierdzono, że w 

zależności od badanego gatunku, oceniane wskaźniki reprodukcyjne były wyższe w pierwszym 

lęgu każdego sezonu (dotyczy aleksandretty obrożnej) lub drugim (dotyczy amadyny 

żebrowatej). W odniesieniu do amadyny żebrowatej zastanawiające jest, dlaczego Autor nie 

przeprowadził obserwacji momentu rozpoczęcia inkubacji jaj, skoro w pracach naukowych z 

tego zakresu nie ma jednoznacznych informacji (str. 27). Mam również pytanie jaka jest 

prawidłowa liczba jaj znoszonych przez amadynę żebrowatą w sezonie lęgowym? W rozdziale 

„Omówienie publikacji” jest podany zakres od 2 do 6 jaj, natomiast w publikacji przedstawiona 

liczebność jest dużo wyższa (Tabela 2).

W ostatniej pracy cyklu (4.5) oceniono wpływ genotypu kur na wybrane cechy fizyczne 

jaj oraz wskaźniki lęgu. Nie mam zastrzeżeń do uzyskanych wyników ale Doktorant mógł 

dodatkowo wykonać obliczenie procentowego stosunku masy ciała do masy jaja, co mogło 

proporcjonalnie wykazać czy kury o większej masie ciała faktycznie znoszą jaja o wyższej 

masie. Również brakuje przedstawienia procentowego udziału poszczególnych frakcji białka 

w białku jaja. W tekście jest przedstawiona jedynie informacja o skrajnych wartościach jednej 

frakcji białka (białka gęstego) z czterech badanych. Rażącym jest nazwanie rasy onagadori 

gatunkiem (str. 31).

Wnioski mają odzwierciedlenie w założonym celu. Jednak w mojej ocenie z wniosku 

pierwszego, dotyczącego kur ras ozdobnych należy usunąć informacje dotyczące wpływu 

wieku i warunków środowiskowych, ponieważ nie podlegały analizie, a pozostałą część
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wniosku należy połączyć z wnioskiem drugim. Wniosek trzeci jest mało precyzyjnie 

sformułowany, gdyż nie wiadomo, czy dotyczy jednego gatunku ptaków egzotycznych czy 

wszystkich badanych. Co oznacza określenie „ ...w  starszym w ieku...” użyte w trzecim 

wniosku.

Praca napisana jest poprawnie ale z obowiązku recenzenta muszę zwrócić uwagę na 

uchybienia związane z zastosowaną w tekście nomenklaturą zootechniczną, m.in. 

wykluwalność jaj, pisklęta koślawe, jakość skorupek, również na stronie 24, błędnie 

zastosowano pojęcie krzyżowanie. W tekście występują liczne błędy o charakterze 

stylistycznym i edytorskim.

Problematyka badawcza ocenianej rozprawy doktorskiej jest nadal mało rozpoznana 

szczególnie w polskich hodowlach ptaków ozdobnych. Uzyskane wyniki można traktować jako 

ogólną instrukcję sposobu użytkowania reprodukcyjnego badanych gatunków ptaków, doboru 

par do rozrodu oraz długości i intensywności użytkowania reprodukcyjnego.

Przedstawione w recenzji uwagi nie umniejszają wartości merytorycznej pracy, należy je 

wyłącznie traktować jako zachętę dla Autora do bardziej dogłębnej analizy uzyskiwanych 

wyników oraz wkładanie większego wysiłku w staranność językową oraz edytorską przyszłych 

publikacji.

Reasumując, oceniana rozprawa doktorska mgr inż. Dominika Ostrowskiego zatytułowana 

„Ocena wskaźników reprodukcyjnych wybranych gatunków ptaków ozdobnych” spełnia 

wymogi stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora określone w Ustawie O 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 

marca 2003 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z późniejszymi zmianami), oraz art. 179 ustawy z dnia 

3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1669). W związku z powyższym wnioskuję o dopuszczenie Pana mgr inż. 

Dominika Ostrowskiego do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

5


