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Recenzja rozprawy doktorskiej 
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Rozprawa pod tytułem „Ogrodowe oczka wodne jako alternatywne 

zbiorniki rozrodcze płazów na wybranych obszarach Dolnego Śląska" liczy 

108 stron. 16 tabel i 21 rycin - z których większość stanowią wykresy oraz 4 

mapy oraz 27 fotografii dokumentacyjnych. Cytowane jest 128 pozycji 

literatury, w większości anglojęzycznej. 

W pracy doktorantka podjęła analizę wzajemnie powiązanych ważnych 

wielokierunkowych zagadnień, jakim są z jednej strony zmiany stylu życia 

współczesnych ludzi, a z drugiej strony problemy ochrony płazów, jednej z 

najbardziej zagrożonych gromad kręgowców. Warto podkreślić, że w Polsce, 

jeszcze kilkanaście lat temu, tworzenie oczek wodnych było czymś 

wyjątkowym, przydomowe ogródki były wykorzystywane najczęściej do 

hodowli warzyw. Z drugiej strony zmiany gospodarki wodnej (likwidacja małej 

retencji, regulacje cieków i melioracje) spowodowały drastyczne pogorszenie 

warunków życia płazów, co wyraziło się ogromnym spadkiem ich liczebności. 

Tak więc wybór tematu dysertacji należy uznać za próbę analizy aktualnych 

problemów przyrodniczych oraz za temat wnoszący nowe spojrzenie na 

problemy koegzystencji człowieka z przedstawicielami gromady płazów w 

szybko zmieniającym się środowisku. 

Realizację pracy oparto na porównaniu rozrodu płazów w 54 ogrodowych 

oczkach wodnych i w 46 znajdujących się w tym samym terenie innych 



zbiornikach wodnych. Dodatkowo wybrane zostały dwie odmienne 

powierzchnie próbne: położona w Sudetach gmina Walim i miasto Wałbrzych 

oraz leżąca na Nizinie Śląskiej gmina Kobierzyce. Analizowano w pracy wpływ 

na rozród płazów cechy samego akwenu (rozmiar, głębokość, charakter dna, 

nasłonecznienie, obecność roślinności, wiek itp.), jak również cechy jego 

najbliższego otoczenia (stromizna brzegu, odległość od zabudowań, rodzaj 

zabudowy, obecność mikrośrodowisk zapewniających przetrwanie poza 

zbiornikiem itp.), czy w końcu wpływ lokalizacji w stosunku do czynników 

pozwalających na migracje w okresie rozrodu (odległość od innych zbiorników, 

odległość od lasów i zadrzewień, obecność dróg). 

W trakcie badań stwierdzono rozród 10 gatunków płazów, z czego tylko 6 

rozradzało się w ogrodowych oczkach wodnych: najliczniejsza ropucha szara 

oraz żaba trawna, traszka pospolita, traszka górska, ropucha zielona i żaba 

wodna. Dodatkowo oczka wodne zasiedlane były przez mniejszą liczbę 

osobników niż pozostałe zbiorniki. Generalnie korzystnie na efekty rozrodu 

wpływało bogactwo struktury ekologicznej oczka (urozmaicenie dna i obecność 

roślinności itp.). Są to wartościowe stwierdzenia, mające wymiar biologiczny i 

ochroniarski. 

Jako recenzent mam do omawianej pracy kilka uwag zarówno 

krytycznych, jak i pozytywnych dotyczących zarówno strony redakcyjnej jak i 

problemów merytorycznych. 

1. Dlaczego tylko dla ogrodowych oczek wodnych analizowano 

głębokość, czynnik ten ma przecież duże znaczenie w czasie rozrodu 

płazów. 

2. W pracy pominięto zupełnie fenologię płazów, a przecież kontrole 

prowadzone przez 3 sezony, w rytmie dekadowym, dostarczyć musiały 

bogatego materiału, pozwalającego opisać m.in. takie parametry jak: 

2 



pierwszy pojaw wiosenny, pierwszy skrzek, obecność pierwszych i 

ostatnich larw, pojawienie się pierwszych osobników w końcowej 

fazie rozwoju itp. Dodatkowo pozwoliłoby to na wykrycie różnic 

czasowych między obszarem Sudetów a Niziną Śląską. Zdaniem 

recenzenta byłby to wartościowy wkład w poznanie biologii płazów w 

zachodniej części kraju. 

3. Ostatnim niedociągnięciem jest brak dokładnego porównania 

uzyskanych stwierdzeń poszczególnych gatunków płazów, na 101 

stanowiskach, z danymi Atlasu płazów i gadów Polski. Status -

rozmieszczenie - ochrona. (Głowaciński, Rafalski, red. 2003). 

Pozwoliłoby to z jednej strony na ustalenie kompletności listy 

gatunków na poszczególnych powierzchniach próbnych, a z drugiej 

strony prawdopodobnie na uzupełnienie danych o rozmieszczeniu 

niektórych z nich w zachodniej części kraju. 

W pracy jest sporo uchybień redakcyjnych, ich wykaz przekazałem osobno 

doktorantce, aby mogła je wykorzystać przy przygotowywaniu pracy do druku. 

Przykładem takich niedociągnięć jest np. brak opisu znaczeń w główce 

tabeli 6. Skróty: X, Med., Mo., Min., Max. i SE trzeba opisać! Domyślam 

się, że X - to wartość średnia; Med. - to mediana, Mo - modalna, Min i 

Max - to wartość minimalna i maksymalna, a SE to błąd średni, ale 

powinno to być wyraźnie napisane. 

Do zalet omawianej rozprawy należy zaliczyć wyczerpujący opis 

stosowanych metod prac terenowych , zastosowanie właściwych metod 

opisowych (rozdział 2.3.) i statystycznych (rozdział 2.7.), co pozwoliło na 

różnorodną analizę materiału, pomimo zebrania informacji dla nielicznej grupy 

gatunków batrachofauny krajowej. 
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Inną zaletą pracy jest wyczerpujące omówienie uzyskanych wyników na 

tle innych badań europejskich, szczególnie z Wielkiej Brytanii, Rumunii i 

Włoch. Pozwala to na lepsze poznanie zagadnień omawianych w dysertacji i 

wyrobienie sobie poglądu o prezentowanej pracy. 

Cenną wartością omawianej pracy jest jej aspekt praktyczny. Wprawdzie 

jeden z wniosków (pkt. 3) brzmi: „Wartość ochroniarska ogrodowych oczek 

wodnych jest niższa niż pozostałych zbiorników", jednak „Rekomendacje 

dotyczące konstruowania ogrodowych oczek wodnych" (rozdział 5.10) powinny 

być popularyzowane wśród właścicieli posesji i ogródków działkowych tak, aby 

w stale zmieniającym się i często degradowanym przyrodniczo środowisku 

wykorzystać każdą możliwość ochrony płazów. 

Stwierdzam, że praca doktorska pani mgr Agnieszki Tomalki -Sadownik 

pt. „Ogrodowe oczka wodne jako alternatywne zbiorniki rozrodcze płazów 

na wybranych obszarach Dolnego Śląska" spełnia warunki stawiane 

rozprawom doktorskim określone w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku „O 

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

sztuki" (Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 595) oraz w Rozporządzeniu MNiSzW z 

dnia 3.10.2014 (Dz. U. Z dnia 14.10.2014, poz. 1383) i wnoszę do Rady 

Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego o dopuszczenie 

doktorantki do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

Łodygowice - Glemieniec, 3. 12.2015 r. 

/ - /Zbigniew Jakubiec 
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