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Recenzja

pracy doktorskiej mgr ini. Agnieszki Andrzejewskiej
pt. I'Ocena efektywnoSci remediacyjnej mieszanin zeolitu i bentonitu na glebie

zaniecryszczonej metalami cigZkimi"

Recenzjg pracy doktorskiej mgr in2. Agnieszki Andrzejewskiej opracowano na

podstawie pisma Pani Dziekan Prof dr hab. Army Kryszak z dnla 16.11.2018 r., zgodnie z

uchwal4 Rady Wydziatu Rolnictwa i Bioinzynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

podjqtq na posiedzeniu w dniu 30.09.2016 r.

Przedlo2ona do oceny rozprawa doktorska mgr in2. Agnieszki Andrzejewskiej zostala

wykonana w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii Srodowiska Uniwersytetu

Prryrodniczego w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr. hab. Jeana Diatty. Promotorem

pomocniczym tej pracy byl dr Leszek Drobek.

Ocena problematyki badawczej rozprawy

Intensywny rozrv6j przemyslu i systematyczne zwigkszanie komfortu Zycia

mieszkafc6w prowadzi do zanieczyszczenia Srodowiska, kt6re jest jednym z najwulniejszych

problem6w kraj6w rozwijaj4cych sig i wysokorozwinigtych. Jednymi z najgroZniej szych

zanteczyszczefi s4 pierwiastki Sladowe, kt6re s4 emitowane do Srodowiska z ftinych 2r6det.

Zanieczyszczenie gleb tymi pierwiastkami moze slwarzaf zagro2ente dla organizm6w

irywych. Jednym z takich pierwiastk6w jest cynk, kt6ry w malych iloSciach wplywa korzystnie

na wzrost, rozw6j ro5lin i innych organizm6w Zywych, ale wystgpuj4c w nadmiarze staje sig

pierwiastkiem toksycznym. Cynk i inne pierwiastki dladowe znajduj4ce sig w Srodowisku

glebowym s? pobierane przez ro5liny i mog4 przemieszczai, sig do kolejnych ogniw laricucha

troficznego, trafiaj4c w kofcu do organizm6w luldzi i zwierz4t i mog4 stai sig przyczyny

powaznych schorzeri. Nale2y zatem degLyt do ich wyeliminowana z gleby, np. metodami ,,ex-

silz" lub teZ przynajmniej do ograniczenia ich pobierania przez roSliny stosujqc metody
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,,in-situ" . Bylo to uzasadnieniem celowodci podj gtej tematyki zawaftej w niniej szej rozprawie

doktorskiei.

Ocena formalna pracy

Rozprawa doktorska m$ irz. Agnieszki Andrzejewskiej (251 stron) ma t'?owy uklad,

w kt6rym zarnieszczono nastgpuj4ce rczdzialy ptzegl4d literatury (17 stron), hipoteza

badawcza i cele pracy (2 strony), materialy i metody badawcze (15 stron), wyniki (134

strony), dyskusja (37 shon), stwierdzenia i wnioski (4 strony) i literatura (13 stron). Na

pocz4tku pracy, przed spisem treSci, znajduj4 sig bardzo obszeme streszczenia w jgzyku

polskim i angielskim (8 stron), a koitcz4 j4 zaL4cznikt zawieraj4ce tabele z modelami

regresyjnymi dla uzyskanych wynik6w badan (17 stron). ,,Przegl4d literatury" jest

podzielony na podrozdzialy (7) i podpodrozdziaty (3), co wplynglo korzystnie na

uporz4dkowanie treSci i zwigkszenie jego przejrzystoici. Rozdzial ,,Materialy i metody

badawcze" podzielono na 7 podrozdzial6w (w 4 z nich wyodrgbniono 11

podpodrozdzial6w). W rozdziale "Wyniki" znajduj4 sig 4 podrozdzialy, a w 3 z nich po 6

podpodrozdzial6w. Wyniki badari zamieszczono w 72 dobrze skomponowanych tabelach i na

103 rycinach, co pozwala na latwe Sledzenie omawianych zale2noSci. Tabele i ryciny z

numerem i przyrostkami a i b, czy te2 a, b i c potraktowano jak jedna tabelg lub rycing.

Wyniki badan przedyskutowano ze 149 pozycjuni piSmiennictwa. Nawiguj4 one do tematu

rozprawy doktorskiej i dotycz4 oceny efekqwnoSci remediacji. Proporcje migdzy

poszczeg6lnymi rczdzialami wydaj4 sig by6 wla5ciwe, a praca spelnia wymogi formalne

stawiane romrawom dokorskim.

Ocena merytoryczna pracy

Pierwszy rozdzial rozprawy "Przegl4d literatury" dotyczy charakterystyki

pierwiastk6w Sladowych jako 2r6dla zanieczyszczenia Srodowiska, ich fitotoksyczno5ci,

krlteri6w oceny stanu zanieczyszczenia gleb metalami cigzkimi, obecnoSci cynku, kadmu

i olowiu w glebach, metod remediacji gleb skaZonych oraz charakterystyki dodatk6w

mineralnych (zeolitu, bentonitu i fosforu) stosownych do stabilizacji form ruchliwych

metali cigZkich w glebie. Nie budz4 one zastrzezefi pod wzglgdem merytorycznym. TreSci

w nich zawafie uzasadniaj4 cele przeprowadzonych badari, skoncentrowanych na

opracowaniu i ocenie skladu sorbent6w na bazie zeolitu i bentonitu na podstawie trend6w

zmian zawartoSci aktywnych i reaktywnych form cynku w glebie ska:Zonej, ocenie
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przydatnoSci kostrzewy trzcinowej i 2ycicy trwalej do fitoremediacji gleb ska2onych tym

pierwiastkiem oraz okreSleniu aplikacji do gleby fosforu, a takZe sorbentu na bazie zeolitu

i bentonitu na potencjal fitoremediacyjny 2ycicy trwalej. Podzial rozdzialt ,,Przeglqd

literatury" na podrozdzialy wplynql korzystnie na przejrzysto6d tej czgsci pracy. Autorka

przez wla6ciwy dob6r prac naukowych, opublikowanych przede wszystkim w

czasopismach obcojgzycznych, przedstawila w interesuj4cy i przystgpny spos6b

wielow4tkowe zagadnienia dotycz4ce problematyki zwi4zanej z tematyk4 pracy. Wnikliwe

zaprezentowanie tych zagadnieri dwiadczy o duZej znajomoSci omawianych problem6w i
umiejgtnoSci syntetycznego ptzekazywania zdobytej wiedzy.

W rozdziale ,,1\,faterialy i metody badawcze" szszegolowo opisano zakres

przeprowadzonych badafi. Zostaly one prawidlowo zaplanowane i wykonane pod wzglgdem

metodycznym. Zatneszczono w nich: charakterystykg gleby i sorbent6w, z uwzglgdnieniem ich

wla5ciwoSci frzycmych i chemicznych, zaloircna metodyczne do5wiadczeri inkubaclnych i

wegetacyjnych wazonowych, zastosowane metody badawcze uwzglgdniaj4ce przygotowanie

pr6bek glebowych, ro6linnych i sorbent6w, ich analizy frzyczne (gleba) i chemiczre (gleb4

roSliny i sorbenty) oraz obliczenia wspolczynnik6w tansferu (TC) i bioakumulacji (BF) cynku,

wskainika fitoremediacji (WF) i dtugoSci olcesu fitoremediacji @OF), dynamiki, aktywno6ci i
potencjalnej ruchliwo6ci cynku w glebie, a talcZe metody analizy statystycznej uzyskanych

wynik6w badan.

Doiwiadczenia przeprowadzono na glebie pobranej z wa$t\4y pr6chniczrej nieu4,.tlar,

poroSnigtego traw4 i chwastami z terenu prryleglego do dawnego skladowiska odpad6w z

dzialalnoSci kopalni rud cynku i otowiu,,Orzel Bialy" w Bltomiu. Zawafinit, cynku w tej glebie

plzekr.aczdia 2-4-krotnie wartosci graniczne zawarte w Rozporz4dzeniu Minisra Srodowiska z

1.09.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanie*zyszczena powierzchni ziemi.

Wykazano talcZe przekoczenia doptszczzlnej zawartoSci olowiu i kadmu.

W pierwszym etapie badan zastosowano 2 sorbenty mineralne zeolit (Z) i bentonit @) w

czystej postaci oraz w 5 mieszaninach o u6ixricowanym tdnale %o zeolitu i bentonitu: ZBl5/85,

ZB30/70, ZB50/50, ZB70/30 i ZB85/15, z uwzglgdnieniem obiektu kontolnego bez dodatku

sorbentow. Sorbenty stosowano w nastQpuj4cych ilo6ciach: 2,5; 5,0; 10,0i 20,0 g kg-r gleby.

Ro6linami testowymi byly: kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinqcea Schreb.) i zrycica twrzdla

(Loliwn perenne L.).

W drugim etapie badan po wyselekcjonowanit irycicy trwalej, jako roSliny o wiEkszych

zdolnoSciach remediacyjnych i optymalnej mieszaniny zeolitu i bentonitu o ,adnale 50/50%o

przeprowadzono kolejne doSwiadczenie, w kt6rym sorbenty z grupy ZB 50/50 wzbogacono w
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fosfor przy uZyciu superfosfatu potr6jnego (46% P2O) w nastgpuj4cych iloiciach: 0,25; 0,5; 1,0 i
2,0% P w stosunku do masy sorbentu-

Tak przygotowane podloip przeniesiono do wazonik6w zE s^)cmego tworzywa o

pojerffro6ci 1 kg i inkubowano przez 4 miesiqce w szklami podlewaj4c wod4 destylowan4 do

stanu Polowej Pojemnodci Wodnej @PW). Nastgpnie pobrano pr6bki glebowe do analiz

chemiczrych. W czasie trwania doiwiadczeni4 trzyhohie dokonano zbioru odrosfu ta% a po

zbiorze ostatriego odrostu pobrano takze pr6bki korzeni i gleby do analiz laboratoryjnych. W

roilinach oznacmno zawartoit cynku, a w glebie jego zawartodd: calkowitq w wodzie

lc6lewskiej , formy reaktywne w 0, 1 I mol CFI3COOH dm'r i rozpuszczalne w wodzie.

W rozdziale "Wyniki' zatnieszczono szczeg6low4 i wnikliw4 analizg uzyskanych

rezultat6w, zamieszczonych w przygotowanych ze szczng6ln4 staranno6ci4 tabelach i na

rycinach, kt6re poddano analizie statystycznej. Doktorantka wykorzystala techniki badawoze,

umoZliwiaj4ce zar6wno okre5lenie plonu biomasy, jak i zawartoSci c)'nku w trawach, wskaZniki

transferu i akumulacji cynku w trawach, zawartoSci cynku w glebie i wskazniki bioakumulacji

cynku. Wymagalo to nabycia okre5lonych umiejgtnoSci, duzej iloSci czasu, precyzji wykonania

i odpowiednich predyspozycji. Spos6b om6wienia wynik6w badan, umoZliwiaj4cy latwe

zrozumienie poruszanych zagadnefi, Swiadczy o dobrym merytorycznym przygotowaniu

doktorantki do rozwiqzywania poruszanych w pracy problem6w. Szkod4 2e autorka rozprawy

doktorskiej nie zamiedcila wynik6w zawartodci olowiu i kadmu w trawach, gdyz te pierwiastki

wykazyrvaty przekroczenia wartodci dopuszczalnych, zamieszczonych w Rozporz4dzeniu

Ministra Srodowi ska 22016 rolal w glebie uZ1'tej w doSwiadczeniach. Daloby to pelniejszy obraz

moiliwo5ci jej remediacji.

Wlrriki badati poddano dyskusji z wlaSciwie dobran4 literatur4 Zr6dlow4. Dyskusjg

uzyskanych wynik6w w nastgpuj4cym ukladzie: sorbenty a ructrliwo6i cynku w

glebie - fitoekstrakcja, ocena reakcji koshzewy nzcinowej i zycicy trwalej na dzialanie

sorbent6w w glebie skzrZonej cynkiem (z uwzglgdnieniem biomasy ro6lin, zawartoSci cynku w

czgSciach nadziemnych i korzeniach traw, geochemicznej akty"wno(ci cynku ijego zawartoSci w

trawach), ocena adaptacji traw do Srodowiska ska2onego cynkiem, trawy a kontrola ruchliwo6ci

cynku w glebie, fitoekstrakcja cynku z gleby, prognoza dlugo6ci okresu remediacji (potencjal

fitoekstrakcyjny i geo-fitostabilizacyjny). Doktorantka rezultaty swoich badari por6wnala ze

149 pozycjami literatury lr6dlowej. 60% z nich opublikowano w jgzykach obcych. Wigkszo56

z nich to pozycje nowe, gdyz 60% opublikowano w roku 2005 lub latach p62niejszych.

Dyskusja uzyskanych wynik6w badan byla prowadzona w spos6b pozwalaj4cy na latwe

zrozumienie poruszanych problem6w, w nawiqzaniu do licznych danych literaturowych.
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Rozprawg doktorskq zakoriczono 23 wnioskami, stanowi4cych odpowiedZ na zalozore

cele oraz wnosz4cymi do podjgtej tematyki istotne wartodci poz:itawcze. Korzystniejsze dla

przejrzystoSci rozprawy doktorskiej byloby ograniczenie liczby wniosk6w do kilkunastu, gdyz

obecna, zblt du24liczba wniosk6w sprawia wraZenie podsumowania. Dyskusyjna wydaje sig

by6 sugestia przezncznnia zebranych roSlin na cele paszowe, tylko na podstawie zawartoSci

cynku.

Ostatni rozdzial pracy dollorskiej zawiera spis literatury, wykorzystanej w rozdzialach:

,,P rze g14d literatury",,,Materialy i metody badawcze" i,,Dyskusj a".

Do najwazniejszych osi4gnigi Autorki rozprawy doklorskiej nale?y zaliczyl

stwierdzenie. 2e:

1) wprowadzenie do gleby sorbent6w mineralnych na bazie glinokrzemian6w typu zeolitu czy

bentonitu w formie czystej, czy teZ mieszanej, niezaleimie od proporcji, prowadzilo do

znacznego, trwalego uwsteczniania labilnych form cynku w glebie;

2) wigkszy potencjal do uwsteczniania reaktywnego cynku wykazaly sorbenty mieszane na

bazie zeolitu, wykazuj4ce wigkszy potencjal do stabilizacji Zn przy mniej szej dawce;

optymalny sklad sorbentu mieszanego, prowadz4cy do uzyskania maksymalnej masy runi,

dla kostrzewy trzcinowej wynosil ZB30l70 (z przswag4 bentonitu), a dla zycicy trwalej

ZB50/50 (z r6wnym udzialem obu sorbent6w czystych);

3) plon biomasy nadziemnej uzyskany na kombinacj i ZB50l50 wskazuje na icicg trwal4 jako

gatunek o wigkszej tolerancji na nadmiemq zawarto5d cynku w glebie przez lepsze

wyksztatcenie systemu korzeniowego;

4) wprowadzenie do gleby mieszanki sorbentu na bazie zeolitu i bentonitu pozwolilo skr6cii

dlugoS6 okresu remediacji dla kostrzewy trzcinowej z 94 do 59 lat (2830/70), a irycicy

trwalej z 59 do 46-49 lat (2850/50; ZB70l30).

Do uwag, czgsto o charakterze dyskusyjnym, kt6re nasuwaj4 sig po przeanalizowaniu

rozpravry doktorskiej i mogq byi przydatne w przygotowaniu publikacji naukowych do druku

moima zaliczyi:

. korektg klasyfikacji gleby, okreSlonej na podstawie jej skladu granulomehycznego (piasek

gliniasty lekki), na aktualnie obowiqzujqc4

. cytowanie danych w tekScie pracy z tak4 sam4 dokladnoSci4, z jaka wpiki zamieszczono w

poszczeg6lnych tabelach,

o wskazane byloby podanie tak2e zawarto6ci przyswajalnych form fosforu, potasu i

magnezu w glebie, pierwiastk6w dladowych w superfosfacie (zr6dlo fosforu) oraz dodanie
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do tabel 3.5 i 3.6 obiektu kontrolnego,

skorygowanie bl9d6w w numerach tabel i rycin (np. na stronach 38-41, 90, 160,163-164,

181) i odnodnikach do tabel i rycin w tekdcie (np. na stronach 38-40, 78, 95, itd.),

poprawQ blgd6w w cytowaniu zr6del literaturowyctr,

ujednolicenie zapisu nazw, numer6w i wolumin6w czasopism w rozdziale ,,Literatura",

dodanie ,,kostrzewy hzcinowej" w tytulach rycin 4.1.20 i 4.1.21,

poprawg blgdnie u4rtych dawek fosforu pod osi4 X na rycinach 4.3.21 - 4.3.24,

o wykonanie korekty technicmei (kropki, przecinki, itp.) i wyeliminowanie innych

drobnych bl9d6w, np. na stronie 40 w podpisach pod rycinami 3.6 i 3 .7 zaniast

,,Andrzejwska" powinno byi ,,Andrzejewska"; na stronie 101 w 13 wierszu od dolu,

zamiast ,,czystego bentonitu (2)" powinno by6 ,,czystego bentonitu (2) i ZB 15/85 (3)"; na

stronie 160 w 7 wierszu od g6ry, zamiast ,,wszystkich odrost6w" powinno by6

,,wigkszo3ci odrost6f ', itd.

Brak Srednich w tabelach nieco utrudnia interpretacjg uzyskanych wynik6w. Korzystne

byloby takze skr6cenie streszczenia, kt6re wydaj e sig byi nadmiemie rozbudowane.

Niezaleinie od wy2ej zanieszczonych uwag, maj4cych charakter doprecyzowuj4cy,

redakcyjny i czasami dyskusyjny, uwaiarn, 2e praca doktorska mgr fuu. Agnieszki

Andrzejewskiej zawiera wyniki badan, h6re wnosz4c nowe wartoSci maj4 charakter

poznawczy i aplikacyjny i mog4 zostai lvykorzystane w remediacji gleb zarieczyszczonych

metalami cigzkimi. Nalezy podkreSlii, 2e doktorantka musiala wlo2yi znaczny wklad pracy

w przeprowadzenie doSwiadczef wegetacyjnych, analiry laboratoryjne i opracowanie

rezultat6w badari, czego rezultatem jest oceniana praca doktorska. Zaloilone cele badawcze

zostaly nealizoware, a przygotowana rozprawa doktorska charakteryzuje sig logicznym i

przejzystym ukladem. Przygotowano j4 z dtt24 staranno3ci4, jasn4 interpretacj4 i dyskusj4

uzyskanych wynik6w z wla6ciwie dobranymi pozycjami literatury lr6dlowej, co podnosi

wartoSd rozprawy.

Wniosek kofcowy

Na podstawie przeprowadzonej oceny strony formalnej, metodycznej i merytorycznej

pracy doktorskiej mgr inZ. Agnieszki Andrzejewskiej pt. ,,Ocena efektywnoSci

remediacyjnej mieszanin zeolitu i bentonitu na glebie zanieczyszczonej metalami

cig2kimi" stwierdzam, Ze rozprawa stanowi oryginalne osi4gnigcie naukowe i wnosi nowe

prof. dr hab. Miroslaw l(yszkowsh, Katedro Chemii Srodowiska, IJWM w Olsztynie
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elementy do badaf naukowych. Praca doktorska spehia wymogi stawiane kandydatom

ubiegaj4cym sig o stopieri naukowy doktora, zgodnie z ustaw4 z dnia 14 marca 2003 r.

o stopniach naukowych i tytule naukowym omz o stopniach i tltule w zakresie sztuki

(z p6Lnejszymi zmianami), obowiqzuj4c4 w momencie otwarcia przewodu doktorskiego, i
miedci si9 w obszarze nauk rolniczych, le6nych i weterynaryjnych w dziedzinie nauki rolnicze

w dyscyplinie ochrona i ksztaltowanie Srodowiska. Doktorantka realizuj4c badania wykazala

si9 wiedz4 teoretycznq oraz opanowala technikg prowadzenia badan wegetacyjnych i
laboratoryjnych. Wnioskujg zatem do Rady Wydziatu Rolnictwa i Bioinzynierii Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu o przyjgcie rozprawy i dopuszczenie mgr in2. Agnieszki

Andrzejewskiej do dalszych etap6w przewodu doldorskiego.

///',, 4../, li'iLhJ.Jkt
prof. dr hab.l4iroslaw Wyszkowski
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