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Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr Natalii TatuSko

Zmiany rozpuszczalnoSci mikroskladnik6w niezbgdnych dla ro6lin w glebie historycznie

zanieczyszczonej metalami cigZkimi jako efekt nawo2enia kompostem i popiolem lotnym

z wggla brunatnego

Rozprawa dofuorska Pani mgr Natalii Tatuiko zostala napisana w latedrze Gleboznawstwa i
Ochrony Grunt6w Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierunkiem Pani dr hab.

Moniki Jakubus.

Badania przedstawione w rozprawie doktorskiej l4cz4 w sobie kilka bardzo wa2nych

kwestii dotycz4cych ochrony Srodowiska glebowego, a 6ci6lej g)eby zaneczyszczonej

metalami cig2kimi oraz jej remediacji. Doktorantka przeprowadzila trzyletnie doSwiadczenie

wazonowe oraz dwa r6zne testy fitotoksycmo6ci na glebie historyczrie zanieczyszczonej,

pochodz4cej z rejonu Huty Miedzi Legnica, co bylo podstaw4 do badan przydatnodci kilku

metod ekstrakcji miedzi, cynku i manganu z gleby do oke6lenia zawarto5ci w niej form

biodostgpnych. Ocena metod byla prowadzona w odniesieniu do rzeczywistej (faktycmej)

akumulacji wymienionych melali ptzez ro6liny. Analizy chemiczne zawarto6ci metali w

glebie zanteczyszczonej sq bardzo waznym elementem procedury szacowania ryzyka

ekologicznego, st4d badania te maj4 dluze znaczenie poznawcze w dziedzinie ochrony

Srodowiska. Jednocze6nie Autorka analizowala przemiany badanych metali w glebie

historycznie zanieczysznznnej, zachodz4ce w wyniku zastosowania kompostu z odpad6w

organicznych oraz popiol6w lotnych z wggla brunatnego, pochodz4cych z elekhowni, pod

k4tem sprawdzenia ich skutecmo6ci remediacyjnej. Ten aspekt badafi Lqczy w sobie dwa

zagadnienia prodrodowiskowe, lvpisuj4c sig w dzialania zawarte w polskim prawodawstwie

dotycz4cym ochrony powierzchni ziem| a z drugiej strony wypelniajqc z:d,o2enia racjonalnej

gospodarki odpadami. Kolejnym celem badawczym pracy doktorskiej byla ocena



przydatnoSci metod biologicznych do monitoringu gleb historycznie zanieczyszczonych

metalami cigzkimi.

Wyb6r tematu do badan, jak r6wniez ich szeroki zakres oceniam wysoko, natomiast

uwai,am, 2e tyhrl rozprawy jest niezrgcznie sformulowany i powinien by6 nieco

zmodyfikowany. Fragment tytulu, kt6ry brzmi: ,,Zmiany rozpuszczalnodci mikroskladnik6w

niezbgdnych dla roSlin w glebie historycznie zanieczyszczonej metalami cig2kimi....",

nale2aloby zmientl na: .Zmiany rozpuszczalnoSci miedzi, cynku i manganu w glebie

historycmie zznieczyszczonej metalarni cigzkimi....". Celowo66 badania rozpuszczalno6ci

mikroelement6w niezbgdnych dla roSlin na glebie zanieczyszczonej metalami cig2kimi budzi

w4tpliwodci. Mikoskladniki czy mikroelementy to termin kojarzony raczej z {wieniem
roSlin, ocen4 zaopatrzenia rodlin w skladniki pokarmowe i potrzebami nawoZenia, a nie z ich

nadmiern4 zawarto5ciq, a tym bardziej z zanieczyszrzmiem gleby i konieczno3ciq jej

remediacji.

Recenzowana rozprawa liczy 129 stron, bez uwzglgdnienia spisu literatury oraz

streszczenia, w tW 26 tabel, 90 rycin i 3 fotografie. Sklada sig z 6 rozdzial6w: ,,Wstgp",

,,Przegl4d literatury", ,,Material i metody badan",,,Wyriki badafr" oraz,,Dyskusja" oraz

,,Podsumowanie". K.dzdy z rozdzia1,6w zostal podzielony na podrozdzialy pierwszego i

drugiego rzgdu. Praca jest na o96l dobrze napisan4 poza nielicznymi fragmentami, kt6re s4

mniej zrozumiale. Wstgp i przegl4d literatury jest logiczny i uporz4dkowany, a przedstawione

zagadnienia poparte s4 bogato cltowan4 literaturq. Bibliografia zawiera 215 pozycji, gl6wnie

angielskojgzycznych, w tym okolo 70Vo wydanych po 2010 roku. Doktorantka powoluje sig

r6wnie2 na normy laboratoryjne oraz obowipujece akty prawne dotycz4ce ochrony

Srodowiska. Zwraca uwagg dobra znajomosc Doktorantki w zakresie prawodawstwa, zar6wno

krajowego, jak i europej skiego.

Przyjgta metodyka badanjest poprawna, aczkolwiek mam kilka uwag dotyczqcychjej

opisu:

. w tabeli przedstawiai4cej charakterystykg gleby zanieczyszczonej metalami cigzkimi (tab.

1), przy zawartodciach Zn i Cu nalelaloby odnied6 sig do wartoSci dopuszczalnych

podanych w zalqczniku do rozporz4dzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wnesnia 2016.

Wprawdzie w rozdziale ,,Dyskusja" Doktorantka omawia poziomy zanieczyszczeit

badanych metali w odniesieniu do wartojci dopuszczalnych, ale uwaZam, Le t*a
informacja powinna byt zanieszczona r6wnie2 w opisie metodyki, bezpoSrednio pod

tabel4. Ponadto naleialoby wyjasnic czym spowodowana byla r62nica w odczynie gleby



podanym w tabeli I (pH:5,3) a podanym w tabeli 4 dla obiektu K0 na pocz4tku

do3wiadczenia (pH= 6,88). Powinny to byi warto5ci bardzo zblihone.

r W opisie doSwiadczenia wazonowego zastosowane dawki kompostu, pylu, jak r6wnieZ

ilo6ci wysiewu nasion ro6lin testowych podano w odniesieniu do powierzchni jednego

hektara, nie podaj4c rzeczywistych ilodci zastosowanych do wazonu mieszcz4cego 10 kg

gleby. Nalezaloby opisa6, w jaki spos6b dokonano przeliczenta dawek stosowanych na

hektar na iloSci aplikowane w do5wiadczeniu wazonowym.

o Mam w4tpliwoSci natury dyskusyjnej odnoSnie nazewnictwa wsp6lczynnik6w

biokoncentracji metalu, tzw. BCF, a mianowicie czy BCF1, definiowany jako stosunek

koncentracji metalu w roSlinie do calkowitej zawartoSci metalu w glebie, mo2e by6

okreSlany jako ,,teoretyczna zdolno66 rodliny do pobierania metali z gleby", skoro

przedstawia on jak najbardziej rzeczyrvist4 ilo6i metalu jaka zostala pobrana z calkowitej

jego puli, znajduj4cej sig w glebie. Podobnie BCFa, zdefiniowany w pracy jako stosunek

zawarto5ci metalu w pgdach roSlin do jego biodostgpnej ilo3ci w glebie, oznaczonej w

DTPA, powinien byd okreSlony jako ,,praktycma zdolno66 roSlin do pobierania metalu",

zwlaszcza 2e warto3ci BCFa s4 wyZsze od BCF1. Konieczne byloby zamieszczenie kilku

zdah dotycz4cy ch interpretacji warto5ci tych wsp6tczyrnik6w.

Wyniki badan s4 opisane bardzo szczegctlowo, w wigkszoSci w spos6b przqrrysty i

uporzqdkowaay mimo, 2e opisanie wszystkich zalelno(ci, dotycz4cych trzech pierwiastk6w

ekstrahowanych r62nymi metodami w odniesieniu do wskaznik6w roSlinnych, bylo bardzo

trudne. Doktomntka nie unikngla j ednak pewnych niedoskonalodci:

o Dane odno6nie zawarto6ci metali w glebie czy w roSlinach s4 w wigkszodci przedstawione

na rycinach, w postaci slupk6w odpowiedniej wysokoSci, co wprawdzie ulatwia

czytelnikowi og6ln4 percepcjg wynik6w badari, ale z drugiej strony nie moi,na z

wykres6w odczy4at, dokladnych wartodci liczbowych. Autorka podaje je w tekScie, co jest

niew4tpliwie trudnoSci4 dla czytelnik4 poniewaZ tych liczb jest duzo, traci sig ci4glo36

toku mySlenia. Nale2aloby w jaki6 spos6b rozwipai ten problem, na przyklad

zarnieszczaj4c dane liczbowe nad slupkami, a litery omaczaj4ce istotnoSi fiinic mielzy

obiektami -w innym miejscu wykresu. Z kolei ryciny przedstawiaj4ce procentowy udzial

zawarto5ci metali w poszczeg6lnych frakcjach, w odniesieniu do ich sumy, \wazarct z.a

bardzo dobre, czylelne i estetycznie wykonane.

e Pewne zastrzezenia budzi opracowanie statystyczne wynik6w. Trzyletnie dodwiadczenie

wazonowe zostalo zalo2one jako dwuczynnikowe, o czym wspomniano w opisie



metodyki badari. Pierwszym czynnikiem byly wigc lata badan, a czynnikiem drugim -

kombinacje remediacyjne ska:Zonej gleby. Powinno sig wigc uwzglgdni6 i om6wid

interakcjg pomigdzy tymi czynnikami. Tymczasem na wykesach slupkowych spos6b

oznaczenia literkami istotnoSci r62nic sugeruje, 2e analiza wariancji byla wykonana dla

do6wiadczenia jednoczynnikowego, bez uwzglgdnienia interakcji obu czynnik6w. Grupy

jednorodne obiekt6w drugiego czynnika nie s4 bowiem przedstawione na poszczeg6lnych

poziomach pierwszego czynnika, lecz niezaleZnie od tych poziom6w. Ponadto w

oznaczeniach literowych, zamieszczonych nad slupkami zdxzaj4 sig blgdy, by6 mo2e

wynikaj4ce ze zwyHej pomylki w wydruku. Dotyczy to gl6wnie rysunk6w

przedstawiaj4cych drednie zawartoici metali w glebie w sekwencyjnie wydzielonych

frakcjach. Przykladowo na ryc. 15 (str.45) omaczenle ,,af' nad slupkiem,

reprezentuj4cym Sredni4 zawartoS6 Cu w glebie we frakcji I na obiekcie I9, jest blgdne.

Nie moZna bowiem jakiegod wyniku zakwalifikowai jednoczeSnie do grupy wartoSci

najmniejszych i najwigkszych. Brakuje te2 konsekwencji w oznakowaniu odpowiedni4

liter4 wartoSci naj mniej szych. W jednym przypadku jest to litera ,,t', aw innl'rn np. ,,c"

lub inna. W podpisach pod wykesami na o96l zamieszcza sig wyja6nienia dotycz4ce

statystyki, np. ,,WartoSci oznaczone tymi samymi literami nie r62ni4 sig istotnie w dwietle

testu Tukeya (P<0,05)". Takich wyja6nief nie ma pod iadnym wykresem. R6wnie2 pod

tabelami powinny byC adnotacje, jak por6wnl"wai obiekty - w kolumnach, wierszach czy

w inny spos6b. Przykladowo mo2na sig jedynie domydlal, Le w tabeli 6. (str.34)

por6wnania poszczeg6lnych kombinacji remediacyjnych s4 prowadzone dla kazdej frakcji

oddzielnie, podczas gdy Srednie og6lne zawartodci Zn w glebie (tab. 5) s4 por6wnyvane

niezale2nie od kombinacji czy roku badan.

Doktorantka wykazala umiejgtno66 poslugiwania sig analiz4 skladowych gl6wnych

(PCA), choi uwaZam, 2e dodatkowe przedstawienie wynik6w badan w formie takiej

analizy nie bylo konieczne. Slu2y ona bowiem do redukcji liczby zmierurych opisuj4cych

zjawiska w celu odkrycia prawidlowodci migdzy zmiennymi. Tymczasem w pracy

prezentowano zbyl mal4 ilo6i zmiennych , aby 1rzeba bylo przedstawiai je w przestrzeni

wielowymiarowej.

Przy omawianiu korelacji i regresji migdzy zmiennymi Doktorantka czgsto uz)'wa

niengcznych sformulowari. Przykladowo, w opisie tabeli 8, w kt6rej zarnieszpzono

wsp6lczynniki korelacji migdzy ilo6ci4 cynku ekstrahowanego z gleby r62nymi

roztworami a odczynem gleby, opisuje : ,,Og6lne iloici Zn negatywnie oddziatywaly na



poziom metalu we fiakcji L..", zamiast ,,Zawafioie og6lna Zn byla ujemnie skorelowana

z zawarto{ciqtego metalu we frakcji I ". Opis tabeli 8 jest malo czytelny.

Doktorantka zwraca uwagg na fakt, 2e pomimo najmniejszej zawarto6ci Zn w lubinie na

obiekcie K2, w por6wnaniu z pozostaly,rni obiektami, rodlina ta charakteryzowala sig

najwigkszym pobraniem tego pierwiastka (str.6l). Uwazam,2e prawdopodobnie wynika

to z wigkszego plonu uryskanego na tym obiekcie. Jezeli tak jest (w pracy nie podano

danych odno6nie wysoko6ci plon6w), naleZaloby przeanalizowad dlaczego plon na t1,rn

obiekcie byl wigkszy.

Na uwagg zasluguje bardzo zrEcmie napisana Dyskusja, w kt6rej Autorka analizuje

wyniki badan wlasnych na tle doniesieri literaturowych. Kilka kwestii wymagaloby

jednak weryfikacji, na przyklad:

Doktorantka w Dyskusji odwoluje sig do warto5ci pH gleby, kt6rych nigdzie wczedniej

nie przedstawia, np. "Po pierws4m roku badari zawartoSi metalu we frakcji I zmniejszyla

sig wraz ze wzrostem wartoici pH" (str.119, 9 wiersz od dolu). W tabeli 4 podano

warto6ci pH gleby jedynie na pocz4tku i na koricu badan, nie prezentuj4c ich po kazdym

roku. Podobnie twierdzenie, 2e dodatek popiol6w lotnych do gleby (K2) xplyn4t na

wzrost ilodci potencjalnie biodostgpnych form cynku (frakcja I) po drugim i trzecim roku

od ich aplikacji, czemu towarryszylo obniZenie warto$ci pH gleby, nie ma odniesienia do

konkreirych danych pH. Jedynie ujemny wsp6lczlnnik korelacji pomipdzy zawartodci4

cynku we frakcji I a pH gleby pozwala sqdzi6, 2e tak bylo rzeczywi5cie. Ponadto z tabeli

4 wynika 2e na obiekcie K2 nie bylo istotnej zmiany odczynu gleby, kt6ry na koricu

badari utrzymal siQ na pocz4tkowym poziomie pH=7,5. Tabela 4 powinna byi

uzupelniona o wyniki pH, jakie stwierdzono po kazdym roku badan.

W jednym z fragment6w Dyskusji widoczna jest niekonsekwencja, kt6r4 nalezaloby

wyjaSni6 lub skorygowa6. Na str. 125 (7 wiersz od dotu) Doktorantka napisala, 2e

wigkszy udzial popiol6w w mieszaninie z gleb4 skutkowal wigksz4 zawarto5ci4 i

pobraniem Mn przez roSliny, a mniej szq Zn i Cn. Rzeczyrvi6cie tak bylo, co potwierdzaj4

wcze5niej prezentowane wyniki badan. JednoczeSnie na str. 126 (12 wiersz od g6ry)

Autorka napisal4 2e wraz ze wzrostem udzialu popiol6w w mieszaninie z gleb4

zlutigkszala sig koncentracja Zn i Cu, wyrazem czego byly wigksze warto5ci BCF4 w

czgSciach nadziemnych roSlin. Sk4d taka rozbie2noSd interpretacji wynik6w ?



W rozdziale Podsumowaaie Autorka potwierdzila postawion4 na pocz4tku rczprawy

hipotezg, 2e kompost i popi6l zmieniaj 4 rczp,tszczalnolt C,t, Zn i Mn w glebie, modyfikuj4c

ich pobranie wraz z plonem rodlin. W Podsumowaniu zlrala*y sig te2 odpowi edzi na

postawione na pocz4tku pracy zadania badawcze na temat oceny roli badanych material6w

remediacyjnych jako substancji stabilizuj4cych metale cigi*ie w glebie, a takZe przydatnoSci

diagnostycznej zastosowanych metod ekstrakcji pojedynczej do oceny stopnia

bioprzyswajalnodci badanych metali. Autorka podkeSlila r62nic9 migdzy kompostem a

lotnl'rni popiolami, polegai4cej na tworzeniu innego rodzaju pot4czeh z metalami (z materi4

organicmq i siarczkami, bqdL z tler*larni Fe i Mn), prowadz4cych do immobilizacji metali w

glebie. Natomiast lepsza przydatno6i jednego z badanych roztwor6w, HCI i DTPA, nie

zostala jednoznacmie wykazana i wedlug Autorki zagadnienie to wymaga dalszych badan.

Ponadto pozytywnie zostala oceniona przydatnoSi test6w biologicznych do monitoringu gleb

historycznie zanieczyszczonych metalami cigzkimi.

W podsumowaniu mojej recenzji stwierdzarn, ze przytoczone tu uwagi krytyczne nie

umniejszaj4 warto5ci rozprary,lecz mog4 byd przydatne Vzy przygotorywaniu publikacj i i
planowaniu kolejnych badan. Pracg oceniam pozytywnie i stwierdzam, 2e rozprawa doktorska

pani mgr Natalii Tatu6ko stanowi oryginalne rozwiqzanie problemu naukowego, spelniajqc

warunki stawiane rozprawom doktorskim zgodnie z obowiqzuj4c4 Ustaw4 o Stopniach

Naukowych i Tytule Naukowym oraz Stopniach i T1'tule w Zakresie Sztuki. W zwi4zktt z tym

zllracam sig do Szanownej Rady Wydzialu Rolnictwa i BioinZynierii Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu o dopuszczenie pani mgr Natalii Tatudko o dalszych etap6w

przewodu doktorskiego.
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