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RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

mgr inż. Dominika Ostrowskiego 

pt.  

„Ocena wskaźników reprodukcyjnych wybranych gatunków ptaków ozdobnych” 

 

Podstawą wydania opinii jest pismo Pana dr hab. inż. Zbigniewa Karczmarzyka – 

Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach z dnia 2 października 2020 roku (DWP.5413-2.74.2020) zgodnie z uchwałą nr 

309/2016 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 9 listopada 2016 roku. 

 

 

Ocena formalna 

Rozprawa doktorska mgr inż. Dominika Ostrowskiego wykonana została na podstawie 

cyklu pięciu publikacji i przeprowadzona pod promotorską opieką dr hab. Doroty Banaszewskiej oraz 

przy udziale promotora pomocniczego dr hab. Krzysztofa Górskiego w Instytucie Zootechniki i 

Rybactwa, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Przewód doktorski jest 

realizowany w  dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie – zootechnika. 

Trzy publikacje stanowiące rozprawę doktorską zostały opublikowane w czasopiśmie Acta 

Scientiarum Polonorum Zootechnica (2014, 2015 i 2019), natomiast pozostałe dwie w czasopiśmie 

European Poultry Science (2018) i Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (2019), 

o łącznej wartości wskaźnika cytowań 0,685 IF i 80 punktów  wg listy MNiSW. Mgr inż. Dominik 

Ostrowski jest pierwszym lub drugim autorem w trzech publikacjach, w pozostałych dwóch jest 

trzecim i czwartym autorem, a jego wkład w powstanie prac wynosił od 25 do 85% i w każdej z prac 

był większościowy (średni udział procentowy wyniósł 53%). Wszystkie prace cyklu publikacyjnego 

stanowią oryginalne prace twórcze, a tym samym przeszły staranną weryfikację redakcyjną - 

merytoryczną i formalną. Cztery prace są w trybie otwartego dostęp (open access).  
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Ocena autoreferatu 

Oceny pracy dokonano na podstawie nadesłanego egzemplarza rozprawy doktorskiej z 

załączonymi pięcioma kopiami publikacji, będącymi podstawą ocenianej rozprawy doktorskiej. W 

spisie treści, rozprawa zawiera dwie części A i B oraz streszczenie w języku polskim i angielskim.  

Część A stanowi praca doktorska, natomiast część B to wykaz dorobku naukowego i przebieg pracy 

zawodowej. Autoreferat pracy doktorskiej (część A) w spisie treści zawiera 7 numerowanych 

rozdziałów. Poszczególne rozdziały to: 1. Wstęp (s. 9-10); 2. Cel badań, zakres pracy i hipotezy 

badawcze (s.11);  3. Materiał badawczy i metodyka (s. 12 – 16); 4. Omówienie publikacji (s. 17 – 33); 

5. Podsumowanie i wnioski (s. 34-35); 6. Bibliografia (s. 36-44); 7. Oświadczenia współautorów 

publikacji (s. 95-106). Rozdział „Materiał badawczy i metodyka” jest rozbudowany do trzech, 

natomiast rozdział „Omówienie publikacji” do pięciu podrozdziałów. Wszystkie wymienione rozdziały 

tworzą razem logiczną całość. W Bibliografii wykazane są 137  numerowane pozycje literatury 

krajowej i zagranicznej. Publikacje wchodzące w skład cyklu zawarte są w sekcji „Publikacje 

stanowiące rozprawę doktorską” (s. 45-94).  

Zakres pracy obejmował dokonanie przeglądu literatury w zakresie prowadzonych hodowli 

amatorskich ptaków egzotycznych i kur ozdobnych ze szczególnym uwzględnieniem ich behawioru 

godowego i rozrodu; wybór materiału badawczego, w tym zestawienie par do rozrodu; 

przeprowadzenie analizy wskaźników lęgów ptaków egzotycznych oraz analizy jaj i oceny lęgów kur 

ras ozdobnych; opracowanie statystyczne wyników badań; weryfikację hipotez i wnioskowanie. 

Zasadniczym przedmiotem rozprawy doktorskiej jest ocena wskaźników reprodukcyjnych 

wybranych gatunków ptaków ozdobnych. We wstępie Autor uzasadnia podjętą tematykę badawczą. 

Sformułowane trzy hipotezy badawcze w brzmieniu „H1: Ptaki egzotyczne utrzymywane w niewoli 

mogą mieć problemy z rozrodem; H2: Rozród ptaków zależy od odpowiedniego doboru osobników w 

pary, a także od ich wieku oraz od warunków utrzymania; H3: Jakość jaj i wskaźniki lęgu 

charakteryzują się wysoką zmiennością, na którą wpływa rasa kur ozdobnych” należy uznać za 

interesujące, zarówno z aplikacyjnego jak i poznawczego punktu widzenia. Wiodący cel pracy („Cel 

badań”) oraz cele cząstkowe prezentowane w każdej z publikacji są adekwatne z tytułem cyklu 

publikacji stanowiących rozprawę doktorską.  W rozdziale „Materiał badawczy i metodyka” Autor 

określił materiał badawczy, który stanowiły papużki faliste (Melopsittacus undulatus), nimfy 

(Nymphicus hollandicus), aleksandretta obrożna (Psittacula krameri), amadyna zebrowata 

(Taeoniopygia guttata) oraz kur sześciu ras ozdobnych (czubatka miniaturowa, czubatka duża, 

czubatka padewska, cochin, onagadori i chabo). W rozdziale tym, z podziałem na poszczególne 

publikacje, przedstawione są liczebności i wiek ptaków, system utrzymania, główne składniki diety 

Analizy lęgów dla papużki falistej, nimfy i aleksandretty obrożnej, została określona na podstawie: 

liczby jaj złożonych, liczby piskląt wyklutych oraz liczby piskląt odchowanych. Natomiast dla kur na 

podstawie inkubacji  (jaja były nakładane do inkubatora nie później niż 7 dni po zniesieniu) obliczono 

procent zapłodnienia, procent wylęgu zdrowych piskląt z jaj nałożonych i z jaj zapłodnionych. 

Ponadto przebadano jaja kur. Oceniano masę i indeks kształtu jaja oraz poszczególnych jego 

elementów tj.: skorupę (masa, barwa, grubość), białko (masa poszczególnych frakcji, wysokość i 

szerokość białka gęstego, powierzchnia rozlewu białka rzadkiego) i żółtko (masa, barwa, wysokość, 

średnica).  

Rezultaty badań (rozdział 4. „Omówienie publikacji”) przedstawione zostały w pięciu 

podrozdziałach. Autor opisuje charakterystykę gatunku i charakterystyczne zachowania godowe 

ptaków oraz częściowo metodykę badawczą. Wyniki swoich badań konfrontuje z doniesieniami 
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innych autorów. W rozdziale 5. („Podsumowanie i wnioski”) na podstawie uzyskanych wyników Autor 

zweryfikował hipotezy badawcze oraz sformułował 6 w pełni uzasadnionych wniosków.  

Cztery spośród dołączonych do rozprawy doktorskiej  publikacji są w języku angielskim, jedna 

w języku polskim. Układ prac jest typowy dla artykułów naukowych, w których wyniki badań 

zestawiono w 14 tabelach i na 6 wykresach (sumarycznie dla wszystkich pięciu prac). W trzech 

pracach łącznie zamieszczono 4 fotografie.  

Do pracy doktorskiej dołączono również informacje o pozostałych osiągnięciach naukowych 

Doktoranta, na które składają się inne publikacje, nie wchodzące w skład rozprawy doktorskiej, prace 

i doniesienia konferencyjne. Ponadto załączono oświadczenia współautorów publikacji o wkładzie w 

powstanie pracy wraz z udziałem procentowym. Zakres prac Doktoranta obejmował 

opracowanie/współudział w opracowaniu koncepcji badań i części metodycznej; realizację części 

eksperymentalnej (dobór ptaków do rozrodu, przygotowanie pomieszczeń hodowlanych, kontrola i 

obserwacje lęgów); zestawienie i opracowanie wyników badań, w tym statystyczne opracowanie 

wyników; zebranie i opracowanie piśmiennictwa; przygotowanie wstępnej wersji publikacji; 

odniesienie się do uwag recenzentów w trakcie procesu publikacji; korekta językowa pracy. 

Za najważniejsze merytoryczne aspekty pracy uważam: (1.) stwierdzenie że, u ptaków 

egzotycznych utrzymywanych w niewoli występują problemy w rozrodzie, a większość samic w 

starszym wieku znosiła mniej jaj; (2.) wykazanie, że system utrzymania ptaków egzotycznych wpływa 

na parametry odchowu piskląt, a lepsze wyniki reprodukcji zaobserwowano u ptaków 

utrzymywanych systemem wolierowym w porównaniu do ptaków utrzymywanych w klatkach oraz 

(3.) wykazanie, że wyniki reprodukcji kur ozdobnych zależą od pochodzenia, wieku i warunków 

środowiskowych, a najlepsze wskaźniki lęgu zaobserwowano u ras onagadori i czubatki padewskiej. 

Uwagi szczegółowe i ocena poziomu edytorskiego pracy 

Pierwszym zasadniczym błędem jest układ omawianych prac, inny niż w wykazie prac (str. 8).  

W podrozdziale 3.1. „Materiał badawczy” oraz w rozdziale 4 „Omówienie publikacji” prace są 

omawiane w kolejności 1, 2, 4, 5, 3. 

W autoreferacie w rozdziale „3. Materiał badawczy i metodyka”, w podrozdziale „3.2. 

Metodyka” brakuje opisu metodyki dla publikacji 3 wg wykazu (czyli pracy 4. wg kolejności 

omawianych prac – rozdział 4). 

W omówieniu publikacji (rozdział 4) w autoreferacie brakuje wydzielonego akapitu 

dotyczącego materiału i metod badawczych. Przy omawianiu wyników w publikacji 2. (nimfy) oraz w 

publikacji 4 wg wykazu, natomiast 3 wg omawianej kolejności (aleksandretta obrożna) i publikacji 5 

wg wykazu natomiast 4 wg omawianej kolejności (amadyna zebrowata) brakuje informacji o 

procentowych wskaźnikach reprodukcyjnych. Jaj nie świetlono w celu ustalenia procentu 

zapłodnienia, ale można było podać procent wylęgu piskląt z jaj nałożonych (w tym wypadku 

zniesionych) i porównać pomiędzy pierwszym i drugim sezonem lęgowym (we wszystkich 3 

badaniach) oraz pomiędzy systemami chowu (praca o nimfach, systemem stadny w wolierze 

zewnętrznej i pojedyncze klatki w zamkniętym pomieszczeniu gospodarczym) czy też porównać 

pomiędzy poszczególnymi latami (aleksandretta obrożna i amadyna zebrowata – podczas 5-letniego  

okresu badawczego). Procentowy wskaźnik mógłby posłużyć do porównań z podobnymi populacjami, 

jak też z innymi gatunkami ptaków. 

W autoreferacie w publikacji 1., 2. i 4. (wg wykazu) brakuje informacji o zastosowanych 

testach statystycznych.  

Autor nie ustrzegł się szeregu drobnych błędów. Niektóre z nich poniżej wymieniam. 

str. 10 w.12d. gatunków pta 
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str. 15 w.2d. w miesiącu czerwcu (pleonazm) 

str. 16 w.1g. „w temperaturze około 100 °F”; porównuję podać w °C 

Przy dokładnym odczytywaniu tekstu nie znalazłam żadnego błędu merytorycznego, 

natomiast drobne uwagi stylistyczne i interpunkcyjne naniosłam w tekście maszynopisu. 

 Reasumując stwierdzam, że przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska tworzy 

odpowiednio zaprojektowaną i zrealizowaną pracę badawczą. Poszczególne publikacje stanowią 

zaplanowaną całość, która odpowiada celowi badawczemu. Wszystkie prace są silnie osadzone w 

dobrze dobranej literaturze światowej. Świadczy to o dużej samodzielności naukowej i badawczej 

Doktoranta, swobodzie poruszania się w zagadnieniach zootechnicznych i behawioralnych z zakresu 

rozrodu ptaków egzotycznych i drobiu ozdobnego. 

Ocena pozostałych osiągnięć 

W część B Autor wykazał pozostały dorobek naukowy i przebieg pracy zawodowej. Oprócz 5 

publikacji, które wchodzą w skład cyklu artykułów przedstawionych jako osiągnięcie naukowe, 

dorobek Doktoranta obejmuje współautorstwo 4 prac opublikowanych w następujących 

czasopismach: Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, Folia Pomeranae Universitatis 

Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica, Acta Scientiarum 

Polonorum Zootechnica i Przegląd Hodowlany. Na całościowy dorobek prac twórczych i 

przeglądowych, składa się 9 publikacji oraz 11 prac i komunikatów zjazdowych prezentowanych na 

konferencjach krajowych i międzynarodowych.  

 Podczas studiów pierwszego stopnia w 2010 roku (inżynierskich) Doktorant przebywał w 

Delaware Valley College (Doylestown) w Pensylwanii (USA) w ramach tzw. wymiany studenckiej, 

natomiast podczas studiów drugiego stopnia w 2012 roku (magisterskich) jeden semestr zrealizował 

na Universidad Politecnica de Cartagena (Hiszpania) w ramach programu ERASMUS. Jest 

absolwentem trzech studiów podyplomowych pn. Przygotowanie Pedagogiczne (Szkoła Wyższa im. 

Pawła Włodkowica w Płocku, 2019), Biologia w szkole oraz Pedagogika Terapeutyczno-Lecznicza 

(Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, 2020). Ponadto Doktorant ukończył liczne kursy, 

w tym m.in. Biblioterapia, Pierwsza pomoc, Kierownik wycieczek szkolnych, Profilaktyka uzależnień 

(Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku), alpakoterapia (Innowacyjne Centrum Szkoleniowe 

w Lublinie) oraz szkolenia, w tym dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń 

na zwierzętach (PolLASA w Warszawie, 2015). 

Podsumowanie 

W świetle przytoczonych argumentów stwierdzam, że przedstawiona mi do recenzji rozprawa 

doktorska Pana mgr inż. Dominika Ostrowskiego spełnia wymagania stawiane pracom doktorskim 

określonym w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (tj. Dz.U. z 2014 poz. 1852, ze zmianami, w związku z art. 179 Ustawy z 

dn. 3 lipca 2018  Przepisy wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz.U. z 

2018 poz. 1669). W związku z powyższym zwracam się do Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach o dopuszczenie mgr inż. Dominika Ostrowskiego do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego.  

 

 
Magdalena Gryzińska 


