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stresowych krolikow na wskaznikifi^ologiczne, etologiczne iprodukcyjne", wykonanej pod 
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Genetycznych Zwierz^t, Instytutu Zootechniki, Panstwowego Instytutu Badawczego 

w Bahcach-Krakowie 

Krolik domowy to najdhizej hodowany gatunek, tradycyjnie zaliczany do zwierz^t 

futerkowych, chociaz obecnie hoduje si? go przede wszystkim w celu pozyskania 

wartosciowego mi?sa. Udomowienie tego gatunku nie budzi w^tpHwosci, wyhodowano juz 

kilkaset ras rozni^cych si? wieloma cechami fizycznymi oraz uzytkowosci^. Pocz^tki hodowli 

krolikow na terenie naszego kraju datuje si? na przelom X i XI wieku. Jednak do XX wieku 

hodowla krolikow w Polsce nie miala wi?kszego znaczenia gospodarczego, nie wykraczaj^c 

poza charakter hodowli typu przyzagrodowego. Jednak w ostatnich latach hodowla tego 

gatunku zyskuje na znaczeniu. Jednym z istotnych powodow jest przekonanie o 

prozdrowotnym charakterze mi?sa krolikow. Nie bez znaczenia jest takze otwarcie 

europejskich rynkow zbytu, gdyz w Polsce, pomimo wzrostu popularnosci mi?sa kroliczego, 

nadal nie moze ono konkurowac z wieprzowin^ czy mi?sem drobiowym. Mozliwosci 

eksportowe spowodowaly powstanie ferm wielkostadnych produkuj^cych zjrwiec. Jednak 

hodowle tego typu cz?sto tworz^ problemy polegaĵ ce na naruszaniu dobrostanu zwierz^t i 

warunkuj^ powstawanie licznych sytuacji stresowych. Powstala zatem koniecznosc 

znalezienia obiektywnych kryteriow oceny dobrostanu zwierz^t i metod niwelowania stresu. 

Z badah nad innymi gatunkami zwierz^t wiadomo, ze wplywaj^ one na jakosc produktu -

mi?sa. 

Z uwagi na powyzsze uwazam, ze podj?cie przez Doktorantk? badan dotycz^cych 

wplywu stresu na zachowanie, wskazniki fizjologiczne oraz wyniki produkcyjne krolikow za 



celowe i bardzo aktualne w obecnej sytuacji gospodarczej. Podj?te badanie ŝ  przydatne 

zarowno z poznawczego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. 

Ocena formalna i merytoryczna pracy 

Przedlozona do oceny praca obejmuje 104 strony tekstu i posiada typow^ konstrukcj? 

dla tego rodzaju prac. Zostala podzielona na 6 zasadniczych rozdzialow; Wst§p, Przegl^d 

pismiennictwa, Hipoteza badawcza i eel pracy. Material i metody, Wyniki ich omowienie 

oraz Stwierdzenia i wnioski. Ponadto zawiera obszeme Streszczenie, angielski Abstract, 

wykaz wykorzystanej Literatury oraz Spis tabel i rysunkow. Praca zawiera takze 17 tabel oraz 

3 rysunki. 

W rozdziale „Wst?p" Autorka omawia proces udomowienia zwierz^t. Charakteryzuje 

problematyk? zwigzan^ z dobrostanem w hodowli zwierz^t, porusza zagadnienia dotycz^ce 

badah behawioralnych oraz stresu. 

W kolejnym rozdziale „Przegl4d pismiennictwa" opisano szczegolowo pochodzenie i 

przebieg udomowienia krolikow. Uj?to rowniez zmienne koleje chowu i hodowli tego 

gatunku w Polsce. Scharakteryzowano takze, pod wzgl?dem skladu chemicznego, mi?so i 

tluszcz kroliczy. Opisano szeroko behawior krolikow oraz omowiono fizjologi? stresu. 

Powyzszy rozdzial pozwolil na wprowadzenie Czytelnikow w zagadnienia, ktore b?d^ 

poruszane w dalszych etapach pracy. 

Nast?pnie Autorka przedstawila hipotez? badawcz^ pisz^c: „...postawiono hipotez?, 

ze behawior krolikow w roznych sytuacjach stresowych stworzonych w testach moze miec 

powiqzanie z ich uz '̂tkowosci^ rozplodow^ i wynikami produkcyjnymi". Natomiast celem 

pracy byto porownanie trzech grup zwierz^t rozni^cych si? pod wzgl?dem ogolnej aktywnosci 

rucliowej i reakcji na stres w zakresie ich uzytkowosci rozplodowej i jakosci pozyskanego od 

nich mi?sa. 

W rozdziale Material i metody - Autorka informuje, ze cz?sc eksperymentalna badah 

przeprowadzona zostala w latach 2012-2014 na fermie krolikow nalez^cej do Instytutu 

Zootechniki Panstwowego Instytutu Badawczego w Aleksandrowicach. Material do badah 

stanowily kroliki rasy nowozelandzkiej bialej. Pokolenie Fl liczylo 237 osobnikow 

pochodz^cych od 80 samicach i 10 samcach oraz wykorzystano takze 132 osobmki pokolenia 

F2 urodzone po krolikach pokolenia F l . Opisano takze warunki utrzymania i post?powania ze 

zwierz?tami. 

Zwierz?ta bior^ce udzial w eksperymencie poddano testom behawioralnym: 

„otwartego pola", tonicznego znieruchomienia, hipertermii indukowanej przez stres (SIH) 



oraz „r?ki". Badano takze ruchliwosc zwierz^t, reakcje na bodice stresowe, temperatur? ciaia 

i liczb? oddechow po zadzialaniu czynnika stresowego. Pozwolilo to na wyodr?bnienie trzech 

grup zwierz^t o odmiennym behawiorze: nadpobudliwych, spokojnych-ufnych oraz 

strachliwych. W kolejnym etapie badah, w surowicy krwi krolikow z poszczegolnych grup 

doswiadczalnych oznaczono poziom kortyzolu i glukozy. Ponadto oceniono wyniki 

produkcyjne zwierz^t poszczegolnych grup. Okreslono: procent samcow kryj^cych, samic 

pokrytych, samic wykoconych, liczebnosc miotu po urodzeniu i w 35. dniu zycia, mas? miotu 

po urodzeniu i w 35. dniu zycia, mas? ciaia i przyrosty osobnikow w: 35., 56., 77. i 90. dniu 

zycia oraz zuzycie paszy na 1 kg przyrostu. Przeanalizowano takze liczebnosc upadkow i ich 

przyczyny. Po uboju zwierz^t wykonano analiz? rzezn^ oraz szerok^ ocen? jakosciow^ mi?sa. 

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie stosuĵ c jednoczynnikow^ analiz? wariancji. 

Istotnosc roznic pomi?dzy wartosciami srednimi w grupach z zastosowaniem testu Duncana. 

Obszerny rozdzial „Wyniki i ich omowienie" stanowi podstawow^ cz?sc pracy i 

obejmuje 36 stron tekstu. Omowienie wynikow badah wlasnych Autorka przedstawila bardzo 

obszernie, z zachowaniem chronologii przedstawionej w rozdziale Material i metody, 

konfrontuj^c je z wynikami uzyskanymi przez irmych autorow. 

Testy behawioralne wykazaly, ze stres moze powodowac negatywne zmiany w 

reprodukcji, zachowaniu, a takze w fizjologii krolikow, nieprzystosowanych do zycia w 

warunkach fermowych. Doktorantka stwierdzila mi?dzy innymi, ze najbardziej przydatne do 

oceny temperamentu krolikow byly testy: „otwartego pola", SIH i „r?ki". Uwaza ponadto, ze 

test „otwartego pola", stosowany do oceny zachowania zwierz^t, powinien bye 

przeprowadzany co najmniej dwukrotnie, aby uzyskane wyniki byly wiarygodne. Interesuĵ ce 

wyaiki uzyskano w badaniach poziomu kortyzolu i glukozy w surowicy krwi. Stwierdzono, 

ze kroliki strachliwe, przejawiaj^ce brak lub bardzo nisk^ aktywnosc ruchow^, 

charakteryzowaiy si? niskim poziomem powyzszych parametrow. Takze niski poziom 

testosteronu stwierdzono w surowicy krwi samcow z grupy strachliwej, ktore mialy niskie 

wyniki aktywnosci seksualnej. Natomiast wykazano korzystniejsze wyniki samic spokojnych-

ufnych w zakresie plodnosci i opiekuhczosci, co moze wskazywac, ze sq̂  one lepiej 

przystosowane do chowu w warunkach fermowych. Autorka stwierdzila takze, ze kroliki 

nadpobudliwe i spokojne lepiej radzily sobie ze stresem w przeciwiehstwie do grupy 

strachliwej. Za najistotniejsze, z praktycznego i zarazem poznawczego punktu widzenia, 

nalezy uznac wyniki dotycz^ce zmian zachodz^cych w mi?sie krolikow pod wplywem stresu. 

Stwierdzono bowiem, ze w mi?sie zwierz^t podatnych na stres wyst?puj^ wi?ksze zmiany 

mog ĉe wskazywac, ze moze bye ono obarczone, podobnie jak mi?so innych gatunkow 



zwierz^t, wad^ PSE. Jest to o tyle istotne, ze dotychczas nie zwracano na to praktycznie 

uwagi. 

Autorka podsumowuje wyniki swoich badan formuluj^c 9 stwierdzen i wnioskow. 

Rozdzial ten w sposob czj^elny oraz spojny z zakresem przeprowadzonych badah konkluduje 

przedstawione powyzej badania. 

W pracy wykorzystano 126 pozycji pismiennictwa, przewaznie nowej - aktualnej 

literatury naukowej - jedynie 26 opublikowano przed 2000 rokiem. Ponad 60 pozycji 

opublikowano w j?zykach obcych, glownie po angielsku. 

Przyst̂ puĵ c do oceny pracy uwazam, ze Doktorantka przygotowala j ^ bardzo dobrze. 

Jest napisana w sposob uporz^dkowany, jest zbiorem materiahi o znacznej wartosci naukowej 

oraz wnosi nowy zasob wiedzy do omawianych w niej zagadnieh. Na podkreslenie zasluguje 

wlasciwy wybor tematu, ktory w kontekscie wzrostu produkcji zywca kroliczego w kraju jest 

bardzo aktualny. Jest to pierwsze tak kompleksowe opracowanie wykonane w krajowych 

warunkach produkcyjnych, dotyczqce wplywu stresu na wyniki produkcyjne i jakosc mi?sa 

krolikow. W tym ukladzie przedstawiona do oceny praca posiada rowniez wymiar 

nowatorski. Istotna jest takze analiza przydatnosci wybranych testow do selekcji krolikow. 

Na podkreslenie zasluguje fakt, ze obszerny zebrany przez Doktorantk? material 

moze bye wykorzystany do przygotowania kilku wartosciowych publikacji naukowych. 

Takze znaczna liczba analizowanych parametrow w przeprowadzonych badaniach podnosi 

wartosc naukowy pracy. 

Podsumowuĵ c ocen? recenzowanej pracy doktorskiej uwazam, ze stanowi ona cenny 

wklad do nauki oraz praktyki i posluzy rozwi^ywaniu aktualnych problemow dotycz^cych 

hodowli krolikow w Polsce i na Swiecie. Ponadto stwierdzam, ze Doktorantka wykazala si? 

dostatecznym zasobem wiedzy i umiej?tnosci do prowadzenia wielowq^tkowych badah oraz 

dyskusji naukowej. 

Ponizej przedstawiam z obowi^zku recenzenta zauwazone w pracy uchybienia i 

niescislosci, ktore Autorka popdnila podczas pisania rozprawy. Ich eliminacja pomoze w 

ostatecznym redagowaniu zebranego materialu naukowego. 

W rozdziale material i metody podano sklad komponentowy podawanej krolikom 

mieszanki paszowej. Uwazam, ze powinien on zostac uzupelniony o najwazniejsze dla 

krolikow parametry wartosc pokarmowej paszy tj.: poziom bialka, wlokna surowego i energii. 

Pozwoli to ocenic poprawnosc zywienia zwierz^t. 

W rozdziale Material i metody oraz w tabelach zabraklo informacji o sumarycznej 

liczebnosci zwierz^t poddawanych poszczegolnym testom lub nalez^cym do danej grupy. 
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natomiast dane cz^stkowe, ktore po zsumowaniu oddaĵ  liczebnosc. Autorka cz?sciowo 

podaj? w/w informacje w rozdziale Wyniki i ich omowienie, uwazaĵ c zapewne, po cz?sci 

shisznie, ze przydziai zwierz^t do grup jest efektem badah. Sugerowane uszczegotowienie 

ulatwiloby Czytelnikom odbior pracy i interpretacj? wynikow. 

Mam pewne uwagi redakcyjne do konstrukcji tabel, np. w tabeli 9 brak jest miar, przy 

masie ciaia i zuzyciu paszy powinny bye kg. Procentowy udzial zwierz^t zapisywany jest raz 

slownie a raz w postaci symbolu %. 

Uwazam, ze Streszczenie oraz Abstract pomimo, ze napisane poprawnie ŝ  zbyt 

obszeme, licz^ bowiem az po 4,5 strony. 

Drobne uwagi o charakterze redakcyjno-korektorskim zaznaczono w tekscie i 

przekazano Autorce do wgl^du. Do slow kluczowych proponuj? dodac wyrazenie „testy 

behawioralne". 

Przedstawione powyzej uwagi maj^ glownie charakter korektorski i nie wplywaj^ na 

ogoln^ bardzo pozytywn^ ocen? pracy, a szczegolnie na wysoki poziom naukowy opisanych 

w pracy badah. 

Na zakohczenie recenzji stwierdzam, ze oceniana rozprawa doktorska napisana przez 

Pani^ mgr inz. Katarzyn? Piechock^-Warzecha spetnia warunki okreslone w art. 13 ustawy z 

dnia 14. marca 2003 roku: o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz.U. nr 65 z 2003 r., poz. 595 z poz. zm.). Przedstawiam zatem Wysokiej Radzie 

Naukowej Instytutu Zootechniki PIB w Balicach wniosek o dopuszczenie mgr inz. Katarzyny 

Piechockiej-Warzecha do dalszych etapow przewodu doktorskiego. 

Jednoczesnie bior^c pod uwag? kompleksowosc ocenianego opracowania, jego 

znaczn^ wartosc naukowy, przydatnosc praktyczn^ oraz form?, skladam Wysokiej Radzie 

Naukowej Instytutu kolejny wniosek - o wyroznienie w/w rozprawy. 

Olsztyn, 2015-07-07 
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