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Ocena

Rozprawy doktorskiej mgr in2. Natalii Tatu3ko

pt. .,,Zmiany rozp'oszczalnoSci mikroskladnik6w niezbgdnych dla ro3lin w glebie

historycznie zarieczyszczonej metalami cigzkimi jako efekt nawoZenia

kompostem ipopiolem lotnym zwggla brunatnego"

Wielowiekowa aktywnoSi gospodarcza czlowieka emitowala do atmosfery wiele

zanieczyszczei, kt6re po opadnigciu kumulowaly sig w wierzchniej warstwie gleby.

Substancje te stale znajduj4 sig w obiegu przyrodniczym, sk4d mog4 zostai wl4czone do

kolejnych ogniw laricucha troficznego. Aktem prawnym reguluj4cym kwestie zwi4zane z

oclrron4 Srodowiska w Polsce jest ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dna 27 kwietnia

2001 r znowelizowana 1l lipca 2014 r 1D2.U.2014 poz.l l0ll. W ustawie pojawity sig nowe

definicje: historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, remediacji, samooczyszczania

czy substancji powoduj4cej ryzyko. Substancj4 powoduj4c4 ryzyko jest ,, substancja

stwarzajqca zagro2enie i mieszanina stwarzaj?ca zagro2enie", natomiast historyczne

zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie sig jako ,,zanieczyszczenie powierzchni ziemi,

kt6re zaistnialo przed dniem 30 kwietnia 2007 r lub wynika z dzialalno5ci, kt6ra zostala

zakofrczona przed dniem 30 kwietnia 2007 r. Autorka postawila sobie za cel ocenq wplywu

pozyskiwanych kompost6w z odpad6w biodegradowalnych jak i popiol6w lotnych ze

spalania wggla brunatnego na zmiany rozpuszczalno6ci metali cigZkich w glebie historycznie

zanieczyszcznnel. Glebg do doswiadczeri pozyskano z pola uprawnego zlokalizowanego w

poblizu Huty Miedzi Legnica. Huta Miedzi Legnica swoj4 dzialalnoSd rozpoczgla w

l95lroku. Wieloletnia jej dzialalnoS6 przyczynialasig do kumulacji metali, gl6wnie Cu i Pb,

rv wierzchniej warstwie gleb pozostaj4cych w jej zasiggu. Akumulacjq znaczniejszych ilo*ci

zn stwierdza sig tylko w najbardziej zanieczyszczonym fragmencie dawnej strefy ochronnej.

Remediacja to zesp6l r6inych metod, kt6re maj4 na celu albo usunigcie zanieczyszczet lub

zmniejszenie ich calkowitej zawartoSci, albo slu24 stabilizacji zanieczyszczeh i zmniejszeniu

zawarto6ci frakcji rozpuszczalnej i biodostgpnej. W doSwiadczeniu jako material stabilizujqcy

\,ykorzystano kompost z odpad6w organicznych, kt6ry pochodzil z Takladu Kompostowni w

Zabrzu. Kompost zostal wyprodukowany z odpad6w biodegradowalnych pochodz4cych z

gospodarstw domowych onz z odp d6w organicznych z zieleni miejskiej. Drugim

rnaterialem byly popioly lotne z wggla brunatnego pochodz4ce z Zespolu Elektrowni Pqtnow-

Adam6w-Konin SA. Popioly lotne powstajA jako uboczny produkt spalania wqgla brunatnego

i s4 wychwytyw ane przez wz4dzenia odpylaj4ce. wykorzystanie material6w odpadowych

odpowiada zalo2eniom koncepcji zr6wnowazonego gospodarowania zasobami, o ile

spelniaj4 one wymagania co do zawartosci w nich metali cigzkich i innych zwi4zk6w.

BiodostgpnoSi metali mo2emy oznaczyt w glebie w oparciu o metody biologiczne lub



chemiczne. Metody chemiczne obejmuj4 ekstrakcje pojedyncze i sekwencyjne W ekstrakcji
po.jedynczej mozemy zastosowa6 roztwory zwi4zk6w chemicznych r62niqce sig sil4
ekstrakcji i sposobem dzialania. W Polsce w celu ekstrakcji mikroelement6w z gleby, na

potrzeby oceny zasobnodci w pierwiastki niezbgdne stosuje sig 1 mol dm-'roztw6r HCI .

Wielu autor6w twierdzi 2e w tej metodzie do roztworu przechodz4 zby du2e iloSci

rnikroelement6w i wyniki ekstrakcji nie s4 czgsto skorelowane z ich zawartoSci4 w rodlinie.

Dotyczy to zwlaszcza gleb zanieczyszczonych, gdy dany pierwiastek wystQpuje w nadmiarze

w stosunku do potrzeb pokarmowych ro6lin. Inni autorzy proponuj4 roztwory obojgtnych soli

np. CaCl2. NH+NO: twierdz4c, 2e uwalniaj4 one metale slabo lub wymiennie zwiqzane z

sorpcyjnym kompleksem glebowym. W celu zrozumienia proces6w wplywaj4cych na

biodostgpnoSd metali w glebie stosuje sig metody ekstrakcji sekwencyjnej polegaj4ce na

dzialaniu odczynnikami o wzrastajqcej sile jonowej oraz o r6Znym mechanizmie dzialania,

celem rozpuszczenia form metali coraz mocniej zwi4zanych z sorpcyjnym kompleksem

glebowym. W uzupelnieniu tych analiz proponuje sig wykonanie test6w biologicznych. W

tcstach tych wykorzystuje sig mikroorganizmy i bezkrggowce, kt6re majq odzwierciedlai
przedstawicieli r62nych poziom6w troficznych (reducent6w, producentow, konsument6w),
jak i roSliny wyzsze, w kt6rych najczg3ciej oceniamy wschody oraz wzrost korzeni i wzrost

biomasy.
Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska ma konwencjonalny uklad.

Praca sklada sig z nastgpujqcych po sobie 6 rozdzial6w, zavtiera 159 stron tekstu, w tym 90

rycin. 26 tabel, 3 fotografie oraz streszczenia wjgzyku polskim i angielskim
Przegl4d literatury przeprowadzono w oparciu o 215 pozycji w tym ponad 174

anglojgzycznych, co wskazuje na szerok4 wiedzg i dobre rozpoznanie tematu.

W kr6tkim wstgpie autorka charakteryzuje problem historycznego z'anieczyszczenia

gleb metalami cigzkimi i potrzeby jego monitorowania. PodkreSla potrzebg uzyskania pelnej

in fbrmacji na temat potencjalnego zagro2enia Srodowiska, a w przypadku przekroczenia

dopuszczalnych granicznych zawartoSci metali cig2kich i innych zwi4zk6w w glebach -

potrzebg ich remediacji. WstEp zamykany jest postawionymi dwiema hipotezami oraz

pigcioma zaduiami badawczymi, kt6re do66 precyzyjnie i zwig2le ujmuj4 kierunek i istotg

badan, kt6re Autorka przeprowadzila w swoim dodwiadczeniu.

Przegl4d literatury podzielony zostal na cztery logicznie nastgpujqce po sobie

podrozdzialy, kt6re obejmuj4 nastgpuj4ce zagadnienia:

I . Metale cig2:kie w glebie

2. Gleby historycznie zanieczyszczone - aktualne regulacje prawne

3. BioprzyswajalnoS6 metali cigzkich i metody jej okre6lenia

4. Metody remediacji gleb zanieczyszcmnych metalami cig2kimi
. Metody frzyczne
. Metody chemiczne
o Metody biologiczne

Autorka dokonuje stosunkowo szerokiego i wielow4tkowego przegl4du dotychczasowego

stanu wiedzy z zakrest problematyki pracy doktorskiej w oparciu o literaturq krajow4 i

zagraniczn4. Przylaczarrc dane literaturowe dobrze koresponduj4 z tematem pracy'

W rozdziale 3 ,, Material i metody badari" (prawdopodobnie omylkowo pominigtym w

spisie treSci) zamieszczono dane dotycz4ce ,,obiektu badan" a takze opisano metodykg badaf

Podzielono go na 5 podrozdzial6w. W pierwszym podrozdziale ,.Obiekt badari" wskazano



mi!'isce pobrania materialu glebowego zanieczyszczonego metalami cigzklmr
wykorzystanego do badari.

W podrozdziale ,,Charakterystyka gleby, kompostu z odpad6w organicznych i
popiolu z wggla brunatnego" Autorka scharakteryzowala wlaSciwoSci material6w
wykorzystywanych w do6wiadczeniu. Do6wiadczenia wazonowe prowadzono w hali

rvcgetacyjnej nalezqcej do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu. Dodwiadczenie

nlo?-ono wiosn4 2014 r. w odmiu powtorzeniach. w wazonach o pojemnoSci ll dmr. Badania

reaf izowano w latach 2014-2016. Na pocz4tku kwietnia w kazdym roku do wazontiw
wysiewano inny gatunek roSlin. W pierwszym roku byl to lubin w4skolistny, w drugim
Inicznik siewny, a w trzecim owies. W kaZdym roku stosowano nawo2enie mineralne NPK
pokrywaj4ce podstawowe potrzeby wysiewanych ro5lin. Po zakoticzeniu ka2dego okresu

wcgetacji ro6lin z wazon6w pobierano material ro5linny, rozdzielaj4c go na korzenie, lodygi.
liicie oraz nasiona, po wysuszeniu wazono go, rozdrabniano i poddano analizom

laboratoryjnym. Analizowano takze glebg.

W badaniach laboratoryjnych w glebie oznaczonoi sklad granulometryczny, pH w I mol

dm -r KCl. kwasowoSi hydrolitycznq, sumg kation6w zasadowych, zawartoi6 przyswajalnego

lbsforu, potasu, magnezu, siarkg, wggiel, azot, og6lne zawarto5ci miedzi, cynku. manganu.

t)o okre3lenia stopnia rozpuszczalnoSci metali w glebie zastosowano dwie niezaleZne metody

ekstrakcji pojedynczej w roztworze 1 mol dm-i HCI oraz w zbuforowanym roztworze

zawieraj4cym zwi4zek kompleksujqcy DTPA. Do okreSlenia pol4czeri metali z fazq stal4

gleby wykorzystano metodg ekstrakcji sekwencyjnej BCR. W kompo3cie i popiolach

oTnaczono pH w I mol drn-i KCl, zawartoSd siarki, wggla, azotu, og6lne zawartoici miedzi'

c1nku. manganu, potasu, wapnia, sodu, 2elazai magnezu. W materiale ro6linnym oznaczono

og6lne zawartodci miedzi, cynku, manganu. Dodatkowo w badaniach wykorzystano metody

biologiczne jako cenne przyrodniczo i aplikacyjne uzupelnienie metod chemicznych. Do

okreslenia toksycznoSci ostrej wykorzystano 3 dniowy test Phytotoxikt, gdzie okredlono

dlugo66 pgdow i zahamowanie wzrostu korzeni sorga cukrowego, pieprznicy siewnej i

gorczycy bialej. Wykonano dodatkowo do5wiadczenie wazonowe, gdzie do badanej gleby

historycznie zanieczyszczonej dodano kompost i popioly lotne w stosunku I : I i 3: l. Wysiano

do nich sorgo cukrowe i gorczycg bial4. Dodwiadczenie skladalo sig z 5 kombinacji.

Kombinacje wykonano w szesciu powt6rzeniach. Doswiadczenie powt6rzono trzykrotnie . Po

2l dniach okre$lano ilo36 wschod6w w wazonach, po czym scinano roSliny i porownywano

5wie24 masg badanych pgd6w roslin ze swiel4 mas4 roslin kontrolnych. Pobrany material

roSlinny i glebowy podlegal analizom chemicznym.

wyniki badari opracowano statystycznie. wykonano analizg wariancji dla ilosci metali w

r62nych pol4cze niach z faz| stalq gleby, a takze ich og6lnych i przyswajalnych zawa(osci w

glebie. Za pomoc4 testu istotnoSci Tukey'a wyznaczono grupy jednorodne' a ponadto

okreslono wsp6lczynniki korelacji pomigdzy badanymi cechami'

Wyjqtkowo bogaty material badawczy przedstawiono w rozdziale 4 ,,Wyniki badafi".

Zostal podzielony on na logiczne tematycznie jednolite podrozdzialy. co w znakomity spostib

ulatwia orientowanie sig w wynikach i ulatwia ich weryfikacjg. Przyjgte schematy rysunk6w i

tabcl nie budzq wigkszych wqtpliwodci, pozwalaj4 szybko i jednoznacznie interpretowac

nrzedstawione dane.

Konfrontowanie uzyskanych wynik6w z danymi literaturowymi Autorka

pr.zeprowadzila w odrEbnym rozdziale 5 ,,Dyskusja". Rozdzial ten szeroko omawia problemy

zwi4zane z mobilnoSci4, biodostgpnoSci4 czy potencjaln4 toksycznoSci4 metali cig2kich



wystqpuj4cych w glebach zanieczyszcmnych, ich formami oraz moZliwo6ci4 pobierania ich
przez roSliny .

Zwienczeniem pracy jest rozdzial ,,Podsumowanie" w kt6rym Autorka tralhie
dokonuje syntezy uzyskanych wynik6w.

Wyznaczone zzdania badawcze w pracy zostaly w pelni zrealizowane i
udokumentowane. Material 2r6dlowy opracowano poprawnie, przejrzyicie z wykorzystanlem

stosownych obliczeri statystycznych. Metody badawcze nie budzq zasftzeze(, a interpretacja

uzyskanych wynik6w jest poprawna i skonfrontowana z dobrze dobranym pi5miennictwem,

tlumacz4c jednocze6nie wystgpuj4ce rozbie2no6ci w uzyskanych wynikach. Dociekliwodi
Autorki i znajomo6i problematyki badawczej podnosi wartoSi pracy zwlaszcza w zakresie

interpretacji uzyskanych wynik6w, przy jednoczesnym wykorzystaniu metod statystycznych.

NiezaleZnie od pozytywnej oceny pracy nasuwa sig jednak kilka uwag. kt6re
wvrnagaj4 wyja(nienia lub mogq zostad wykorzystane w trakcie przygotowania pracy do

dluku. Oto wa2niejsze z nich:
. Czy termin ,,nawo2enie" jest zasadny w stosunku do kompostu i popiol6w lotnych z

wggla brunatnego w kontekScie ustawy o nawozach i nawoZeniu (Dz. U. 2018

ooz.l259 )?
W spisie treSci. Czy omylkowo pominigto rozdzial 3.0,,Material i metody badari" ?

Str. 30 wers 2 od dolu, str.ll8 wers 14 od g6ry, str. 126 wers l0 od g6ry Autorka
powoluje sig na publikacjg Jakubus i in. I w druku] trudno jest sig odnie$i do tego

artykulu jezeli nie ma mozliwo6ci jego weryfikacji. Nie podano w jakim czasopidmie

artykul bgdzie zamieszczony.

Str. 3l stosunek zawartosci metalu w roSlinie do zawartoSci w glebie oznaczonej w

DTPA (BCFA) nazywano "praktyczn4 zdolnoSci4 ro$liny do pobierania metalu",

podczas gdy w odniesieniu do calkowitej zawartoSci metalu w glebie nazywano

"teoretyczn4 zdolnoSci4". Czyjest to prawidlowe sformulowanie' ZdolnoSi kojarzy sig

z potencjalem.

Str.65 tab.l7 str.72 tab.l8 str.78 tab.l9. Wszystkie trzy tabele dotyczq

wsp6lczynnik6w korelacji prostej pomigdzy zawarto6ciq i pobraniem metali prz'ez'

roSliny, a ich iloSci4 w glebie w zale2noSci od nawoZenia. W pracy nie stosowano

r62nych dawek nawoz6w, mo2e chodzilo o zastosowany dodatek remediacyjny. W

nagl6wkach tabel wystgpuj4 r62nice w tab.17 jest zawartoSi Cu, kt6rej jest brak w
tab. t 8 i | 9, natomiast w tab.17 przy Zn lest brak wynik6w ekstrakcji w HCI i DTPA.

Z kolei w tab.l8 jest brak zawartodci frakcji I. Czy nie nale2aloby ujednolicii

nagl6wk6w .

Czy nie nale2aloby umieScii na koficu pracy tabel ze 2rodlowymi wynikami analiz

laboratoryjnych, na podstawie kt6rych wykonano analizg wariancji ?

Str. 122, 9-12 wers od dolu ,,Szczeg6lny wplyw na zawartoSi Mn we frakcj i I mialo

nawo2enie gleb popiolami lotnymi. W tym kontekdcie naleZy odnotowai ze

zastosowane nawozenie mineralne przyczynilo sig do najwiqkszego wzrostu wartoici

pH gleby". Autorka w do6wiadczeniu podaje 2e nawoZenie mineralne bylo stosowane

corocznie - jednakowe we wszystkich wazonach. W jaki spos6b przyczynilo sig do

wzrostu wartodci pH gleby ?

Co zdecydowalo o wyborze pierwiastk6w do analiz w materiale roSlinnym ? Badano

og6ln4 zawarto56 miedzi, cynku i manganu. Dlaczego uwzglgdniono mangan' kt6ry

jest naturalnym skladnikiem w badanej glebie?
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. I)laczego w badaniach nie uwzglgdniono olowiu, kt6ry jest metalem stwarzaj4cym

najwigksze ryzyko Srodowiskowe w glebach rejonu Huty Miedzi Legnica?
o Co Autorka uwai a za formy ,,przyswajalne i bioprzswajalne". Czym r6zniq siq te

terminy?
Koftcz4c naleZy stwierdzit , 2e z przytoczonymi uwagami Autorka nie koniecznie

nrusi sig zgadza6, majq one charakter dyskusyjny. Ponadto Autorka nie ustrzegla sig w tek6cie

pracy. drobnych w gruncie rzeczy, niedoci4gnigi stylistycznych i usterek edytorskich.

Podsumowuj4c nalezy stwierdzil,2e recenmwana praca obejmuje bardzo duZy i
oryginalny material badawczy, a do oryginalnych osi4gniEi Autorki naleZy zaliczy1:

Wykazanie, ze kompost i popioly lotne w efektywny spos6b indukowaly
immobilazacjq przyswajalnych i bioprzyswajalnych form metali, stanowi4c ciekaw4

propozycjg do praktycznego ich wykorzystania w remediacji;

Zweryfikowanie i potwierdzenie wigkszej sily ekstrakcyjnej roztworu I mol dm -r IlCl
w por6wnaniu z ekstrakcj4 DTPA, cho6 w jednoznaczny spos6b nie wykazano lepszej

lub gorszej przydatnoSci diagnostycznej jednego z tych roztwor6w;

Wykazanie 2e testy biologiczne nale?y :uznal za cenne uzupelnienie metod

chemicznych w szczeg6lov"ry spos6b pozwalaj4ce przeSledzii zjawisko

fitotoksycznego oddzialywania metali cigZkich na roSliny .

r\utorka przedstawiony material opracowala z du24 rzetelno5ci4 i starannoSci4, wykazuj4c sig

przy tym szerok4 wiedz4 z zakresu tematyki badawczej pracy. Ponadto wykazala sig

umiejgtnoSci4 nie tylko zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentu badawczego. ale

logicznej interpretacji uzyskanych wynik6w i wyci4gnigcia prawidlowych wniosk6w. Dzigki

temu jawi sig jako osoba spelniaj4ca wymagania stawiane przed doktorem nauk rolniczych .

Reasumuj4c chcg podkre3lii, 2e recenzowana rozptawa doktorska pt. Zmiany

rozpuszczalnoSci mikroskladnik6w niezbgdnych dla roSlin w glebie historycznie

z.anieczyszczonej metalami cigzkimi jako efekt nawoZenia kompostem i popiolem lotnym z

wggla brunatnego" zawiera oryginalny i nowatorski material badawczy o istotnej warto(ci

naukowej, znacz4co przyczyniajqcy si9 do rozwoju wiedzy w dyscyplinie ,' ochrona i

ksztaitowanie drodowiska", umiejscowionej w dziedzinie nauk rolniczych .

Przedstawiona rozprawa spelnia wymagania stawiane pracom doktorskim' o kt6rych

n'rowa w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w

zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r (z p6Zniejszymi zmianami).

Przedktadam - zalem wniosek do Rady Wydzialu Rolnictwa i Bioin2ynierii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o jej przyjgcie i dopuszczenie do publiczne.i

obronv.
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