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ocenia zjawiska, a jedynie je opisuje i odnosi się do liczby, a nie konsekwencji takiego 

stanu rzeczy.

• „Oprócz zmian w barwie drewna, niektóre gatunki, dzięki swojej wysokiej 

patogeniczności mogą zabijać zdrowe komórki roślin...” -  czy chorych komórek nie 

mogą zabijać? Wystarczy określenie „zabijać komórki roślin”.

• „Ostatnio, Six i Wingfield (2011) podważyli paradygmat...” -  użycie słowa ostatnio do 

czegoś co zostało opublikowane dziesięć lat temu, jest nieodpowiednie.

• Na stronie 3 koniec akapitu pierwszego -  brakuje cytowania.

• „Yerrucous” tłumaczy się jako „brodawkowaty” a nie „szorstki”.

Tytuł rozprawy doktorskiej „Grzyby towarzyszące kornikom rozwijającym się na 

drzewach liściastych, ze szczególnym uwzględnieniem grzybów rodzaju ”

wskazuje, że w rozprawie doktorskiej nacisk zostanie położony na grzyby rodzaju �������#��"  

jednak z analizy ocenianego dzieła wynika, że to grzyby rzędu były tutaj

bardziej istotne. Grzyby rodzaju �������#��  są obiektem badań zaledwie jednej z pięciu prac 

składających się na dorobek doktorantki. Dodatkowo zastosowanie pożywek selektywnych 

w celu hodowli pożądanej grupy grzybów ogranicza możliwość rozpoznania pełnego spektrum 

grzybów towarzyszących komikom.

CELE PRACY I HIPOTEZY BADAWCZE

Wskazano, że głównym przedmiotem badań były komiki. Zgadzam się, że pośrednio 

przedmiotem badań muszą być komiki, ponieważ badane było zbiorowisko grzybów związane 

z nimi, jednak bezpośrednim przedmiotem badań były taksony grzybów towarzyszących 

komikom, a nie odwrotnie.

Cele szczegółowe rozprawy doktorskiej oraz hipotezy zostały sformułowane poprawianie.

Cele szczegółowe w poszczególnych publikacjach przedstawione w rozdziale cele pracy 

i hipotezy badawcze zgadzają się z tymi przedstawionymi w poszczególnych publikacjach 

wchodzących w skład ocenianego dzieła.

MATERIAŁY I METODY

W pracach dotyczących analizy jakościowej i ilościowej zbiorowisk grzybów' 

wykorzystuje się metody oparte na sekwencjonowaniu NGS (np. Illumina). Otrzymane wyniki 

poparte analizą alfa i beta różnorodności obrazują różnice pomiędzy badanymi zbiorowiskami. 

Czytając tytuł rozprawy spodziewałabym się zastosow'ania takich metod.







• W rozprawach naukowych nie należy używać zwrotów potocznych typu „korniki 

opadające”, „dość często izolowane”, „grzyba można spotkać”, „o dość luźnym

związku”.

Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano 9 wniosków. Przy czym moje wątpliwości 

budzi wniosek nr 2, ponieważ trudno mówić o różnorodności badając tylko konkretne taksony 

grzybów. Druga część wniosku nr 3 jest zbędna. Uw7ażam, że pozostałe wnioski można byłoby 

skrócić i skonkretyzować.

Spis bibliograficzny jest bogaty. W pracy zacytowano 109 pozycji, w tym 46 pozycji 

opublikowanych po 2010 roku. Dominują tu pozycje w języku angielskim. W spisie 

bibliograficznym znalazły się dwie prace, które są dyskutowane w7 rozdziale wyniki i dyskusja, 

a są one ujęte w strukturze ocenianego dzieła.

Do najważniejszych efektów i osiągnięć dysertacji należy7:

1. Podjęcie interesującego i oryginalnego zadania badawczego, które wcześniej nie było 

przedmiotem szerszych badań.

2. Opisanie nowych taksonów grzybów.

3. Analiza materiału badawczego z rozległego obszaru.

4. Wskazanie potencjalnego zagrożenia, ze strony innych niż ogłodki komików, 

w chorobach naczyniowy'ch drzew liściastych.

5. Rozpoznanie zależności (związków) pomiędzy grzybami a komikami i zasiedlaną 

rośliną.

Reasumując, stwierdzam, że autoreferat, który7 przedstawiono do oceny7 jako scalający pięć 

publikacji naukowych jest napisany nieco chaotycznie, co utrudnia zrozumienie jego treści. 

Popełnione przez Doktorantkę błędy nie wpływają istotnie na wartość merytoryczną ocenianej 

rozprawy. Po wnikliwym zapoznaniu się z załączonymi publikacjami stwierdzam, że cykl prac 

przedstawiony jako rozprawa doktorska jest spójny.

Prace wchodzące w skład ocenianego przeze mnie dzieła poddano wcześniej szczegółowym 

recenzjom wydawniczym, zatem ponowne ich recenzowanie jest swego rodzaju 

niedogodnością w porównaniu z ocenianiem rozprawy doktorskiej w postaci monografii, która 

od początku do końca jest dziełem doktoranta.
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związek z zasiedlanym przez nie gatunkiem komika i gatunkiem drzewa, (v) ��;��

,	��  był związany głównie z owadami zasiedlającymi wiązy (�� ���	��,�

i  ��	��$�,�� ;�����,� ) oraz sporadycznie z /�	����,�������,�  na �?��	����  i (��	��,�

��������,� na @,���,����$,�"  (vi) 2�#��������A,���,�  jest przenoszony przez wiele gatunków 

komików. Przedstawiona praca podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach jest 

kompleksową analizą badanego zagadnienia. Wyniki przedstawione są w sposób jasny 

i zrozumiały7 a wyciągnięte wnioski poprzedza konstruktywna dyskusja.

Czwarta publikacja stanowiąca cykl publikacji nosi tytuł: „Two new species of 

2�#���������	��� <(��������������8 associated with the bark betele �	��  from

Poland” Celem tej pracy było formalne opisanie gatunków7 grzybów7 rodzaju 7���������������  

<7���������������� ���������8 i 1����*���#�,�  ( ����  ustalenie ich

pozycji filogenetycznej. Praca ta przedstawia wyniki badań dotyczących 2�#���������	��  

związanych z +�� �	��  w Europie. Opisano dwa nowe gatunki grzybów powiązane z komikami 

żerującymi na olszy szarej i topoli osice.

W ostatniej pracy pt. B�������#��associated with hardwood-infesting bark and ambrosia 

beetles, with the description of three new species from Poland” celem było ustalenie 

zróżnicow7ania gatunkowego grzybów rodzaju �������#��  towarzyszących kornikom na 

drzewach liściastych, wyjaśnienie relacji między' grzybami symbiotycznymi a komikami na 

drzewech liściastych oraz ocena patogeniczności �������#��  spp. Najważniejszym wynikiem 

tej pracy był opis nowych gatunków rodzaju �������#��  oraz wskazanie, że nie były one 

patogeniczne dla testowanych drzew. Ostatnia z ocenianych prac była podobnie jak pozostałe 

dobrze zaprojektow7ana i wykonana. Wyniki są klarownie przedstawione i poparte rzetelną 

dyskusją.

Przedstawiona do recenzji rozprawa jest oryginalną pracą badawczą i odnosi się do ważnych 

i aktualnych zagadnień. Dysertacja ta opiera się na obszernym materiale badawczym i poparta 

jest publikacjami naukowymi. Niewątpliwie dzieło to jest istotne dla fitopatologii, zwłaszcza 

z taksonomicznego punktu widzenia, niemniej jednak najsłabszym jego elementem jest 

Autoreferat, o którego mankamentach wspomniałam już wcześniej, wraz z tytułem, który 

w moim odczuciu wprowadza czytelnika w błąd. Rozprawa Pani mgr inż. Beaty Strzałki 

przedstawiona w formie spójnego tematycznie zbioru pięciu opublikowanych artykułów oraz 

Autoreferatu świadczy o opanowaniu warsztatu naukowego i dojrzałości Autorki do 

prowadzenia samodzielnych badań naukowych.
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