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i dr hab. inZ. Agnieszki Mocek-Pl6ciniak jako promotora pomocniczego.

l. Uzasadnienie wyboru tematu pracy oraz cel badaf

Rekultywacja jest istotnym elementem dzialafi slulqcych ochronie powierzchni Ziemi.

Zdegradowane obszary poprzemyslowe, w tym pog6rnicze, ulegaj4 czgsto glgbokiej

transformacji, dzigki kt6rej nastgpuje ich powr6t do pelnienia waZnych funkcji w krajobrazie

czy ekosystemach. Dotyczy to szczeg6lnie przywr6cenia funkcji produkcyjnych gleb. Cechq

typow4 dla obszar6w przeksztalconych przez przemysl jest depozycja utwor6w macierzystych

gleb o charakterze technogenicznym. Ich obecnoSi moie byt czynnikiem determinuj4cym

kierunki proces6w glebotw6rczych i ewolucji gleb.

Pan mgr in2. Artur Glowacki w swojej rozprawie podj4l temat dotyczqcy przemian

fosforu dostarczanego w nawozach mineralnych w glebach tworz4cych sig z grunt6l,

pog6rniczych. Analizowal on wplyw nawoZenia oraz plodozmianu na zmiany zawartoici

wybranych form fosforu oraz wla5ciwoSci biochemiczno-mikobiologiczne tych gleb. Badania

przeprowadzono w obrgbie wieloletniego doSwiadczenia polowego Katedry Gleboznawstwa

i Rekultywacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zaloZonego w 1978 roku na

zwalowisku wewngtrznym odkrywki P4tn6w kolo Konina. Wyb6r tematu uwazam za trafn',

i uzasadniony. Opr6cz tego, ze stanowi on rozwinigcie pewnych zagadnieh badawczych



realizowanych wcze6niej na tym obszarze, jest takze wazny z punktu widzenia najnowszych

trend6w w literaturze przedmiotu (czego dowodem s4 liczne pozycje literatury krajowej

i zagranicznej cytowane przez Doktoranta). Badania fosforu w glebach ze wzglgdu na istotny

wptyw tego pierwiastka na prawidlowy wzrost i rozw6j rodlin uprawnych s4 podejmowane

powszechnie. Stosunkowo rzadko jednak pojawiajq sig prace dotycz4ce rekultywacji gleb

teren6w pog6rnicznych, prezentujqce ujgcie kompleksowe, Nqczqce badania gleboznawcze,

biochemiczne i mikrobiologiczne. ZwaLywszy,2e cykl biogeochemiczny fosforujest podatny

na wszelkie zmiany zwiqzane z rolnicz1 dzialalnodciq cztowieka, efektywne wykorzystanie

fosforu nawozowego w zagospodarowaniu grunt6w pog6rniczych stanowi niew4tpliwie

zagadnienie kluczowe, kt6re wci42 jest aktualne. Ponadto naleZy zwr6cii uwagg na dwa inne

aspekty Srodowiskowe. Po pierwsze, nawozy fosforowe stanowi4 zas6b nieodnawialny i musz4

by6 wykorzystywane racjonalnie. Po drugie, transfer fosforu z gleb uprawnych (pochodz4cego

z nawoz6w mineralnych i organicznych) jest gl6wnq pnyczyn4 eutrofizacji w6d

powierzchniowychr.

2. Struktura pracy

Tre56 zawarta w rozprawie generalnie odpowiada pod wzglgdem merytorycznym tltulowi

pracy, chociaZ moim zdaniem, jej tlaul m6glby takze zostai sformulowany w formie problemu,

czyli np. w kontekScie wplywu nawoZenia mineralnego i plodozmianu na wla5ciwoSci

badanych gfeb. Uklad pracyjest zgodny z zasadami pracy naukowej i odpowiada wymaganiom

stawianym tego typu opracowaniom. Dysertacja obejmuje lqcznie l8l stron wydruku

komputerowego. Choi jest ona doSi obszerna, nale2y podkreilii wla6ciwe proporcje

objgto5ciowe pomigdzy poszczeg6lnymi jej czg5ciami. Tekst uzupelnia 59 rycin i 7l tabel.

Caloii zostala podzielona na 9 rozdzial|w, do kt6rych Doktorant zaliczyl niepotrzebnie

,,Bibliografig", ,,Spisy tabel i rysunk6w" oraz ,,Dokumentacjg fotograficzn4 obiektu badari". Ta

ostatnia powinna raczej byd potraktowana jako zalqcznik do pracy. Wlaiciwa c2956 rozprawy

zostAla popnedzona streszczeniem w jgzyku polskim i angielskim. Mam pewne zastrzezenia

dotycz4ce hierarchicznego ukladu tre$ci w rozdzialach 3 i 4. W pierwszym z nich widocznl

jest pewien nieporzqdek zwi4zany z niezastosowaniem powszechnie stosowanego podzialu

treici dla tego typu rozdzia\u, tj. podzialu na: charakterystykg obiektu badari (kt6ra powinna

I SYERS, J. K.; JOHNSTON, A. E.; CURTIN, D. 2008. Efficiency of soil and fertilizer phosphorus use:

Reconciling changing concepts of soil phosphorus behavior with agronomic information. Rome; Food ano
Agricultural Organization ofthe United Nations, 108 ss.



obejrnowai przecieL tak2e warunki atmosferyczne), prace terenowe, analizy laboratoryjne

i prace kameralne. W kolejnym, prezentujqcym wyniki bada6, razi natomiast zbyt rozbudowana

struktura i stosowanie pewnych skr6t6w mySlowych np. ,,fosfor przyswajalny" zamiast

,,zawartoii fosforu przyswajalnego".

3. Merytoryczna i formalna ocena pracy

3.1. Zakres badafi oraz przyjgte metody badawcze

W pierwszej czgici rozdzialu 3 ,,Material i metody badarl" Doktorant w spos6b klarowny

przedstawil charakterystykg obiektu badari oraz og6lne zloLenia metodyczne zwi4zane

z przeprowadzonym eksperymentem, wzbogacaj4c tre5i schematem do6wiadczenia (rys. l5)

oraztabel1 prezentuj4c4 dawki nawo2enia (tab.4). W badaniach wykorzystano doSwiadczenie,

w kt6rym zastosowano plodozmiany rzepakowo-zbo2owy i paszowo-zboZowy oraz nawoZenie

mineralne w dawkach 0NPK. INPK oraz 2NPK.

W podrozdziale 3.3 zamieszczono charakterystykg warunk6w atmosferycznych na

podstawie danych IUNG w Pulawach i IMGW z wykorzystaniem diagram6w Waltera. W moim

odczuciu brakuje tutaj danych z wielolecia (obejmuj4cego przynajmniej 20 lat obserwacji),

kt6re sq niezbgdne do obliczenia odchylefi od Sredniej dla temperatury i opad6w w okresie

2015-2017. Bytyby one przydatne do stwierdzenia na ile analizowane lata byty typowe lub

nietypowe w odniesieniu do Srednich parametr6w klimatycznych, co jest bardzo istotne

w samej realizacji doSwiadczenia, a takze w kontek$cie postgpuj4cych zmian klimatu.

Nastgpny podrozdzial obejmuje opis badai terenowych. W tym miejscu nale2y zwr6ci,t,

uwagg na drobn4 niekonsekwencjg Autora w odniesieniu do tytulu podrozdzialu ,,Badania

terenowe - pobieranie materialu glebowego oraz przygotowanie pr6bek do analiz". Preparacja

pr6bek do analiz jest bowiem czgiciE prac laboratoryjnych. Zakes i metody badari

laboratoryjnych opisano na trzech stronach manuskryptu (podrozdzial 3.4). Opr6cz analiz

parametr6w slu2qcych podstawowej charakterystyce gleb, takich jak uziarnienie, odczyn,

zawartoii wggla organicznego, azotu i wgglan6w, Autor oznaczyl zawartos6 fosforu og6lem,

wykonal ekstrakcjg form fosforu przyswajalnych dla roSlin za pomoc4 metod: PDJ Egnera-

Riehma, P-CAL (w mieszaninie mleczanu wapnia, octanu wapnia ikwasu octowego) i Olsena,

a takZe przyswajalnych from potasu (metodami Egnera-Riehma i CAL). Kluczowym

elementem analiz glebowych jest ekstrakcja sekwencyjnej fosforu metodq Hedleya

w modyfikacji Spychalskiego i in. (2015). Na uwagg zasluguje szczeg6towy opis procedury

analitycznej (rys. l9), pnydatny dla potencjalnego czytelnika. Ponadto w swoich badaniach

Doktorant wykorzystal analizy biochemiczne (aktywno56 enzym6w takich jak dehydrogenazy,



ureaza, fosfataza zasadowa i proteazy) oraz mikrobiologiczne (liczebno66 mikroorganizm6w

ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem bakterii z rodzaju Azotobacter sp.). W podrozdziale 3.5

zawarto opis metod wykorzystanych do statystycznej analizy danych.

Reasumuj4c, zastosowane metody badawcze pozwolily na zebranie bardzo warto3ciowych

danych empirycznych, kt6re nalezy uzn^t za wyst^rczaj 4ce do wlaSciwej realizacji zaloZonego

celu badari oraz prawidlowego wnioskowania. Metody statystyczne wykorzystano w spos6b

racjonalny, co pozwolilo na prawidlowe sformulowanie o96lnych zale2noici migdzy badanymi

parametrami na postawie danych szczeg6lowych.

3.2. Dob6r 2r6del piSmienniczych

Spis literatury jest bardzo bogaty i zawiera a2253 pozycje, co moZe Swiadczy6 o dociekliwo6cr

naukowej Doktoranta. NaleZy zaznrczy1, ze znajduj4 sig tutaj zar6wno artykuly krajowe, jak

i zagraniczne, o szerokim spektrum tematycznym, w wigkszo6ci opublikowane w okresie

ostatnich dwudziestu lat. Moim zdaniem, spis ten dobrze odzwierciedla interdyscyplinarne

podej5cie zastosowane w niniejszej pracy i ma Scisly zwipek z zakresem bada6. Autor

umiejgtnie wykorzystal takze publikacje o charakterze og6lnym oraz te sluZ4ce charakterystyce

obszaru oraz obiektu badari. ChociaZ spis literatury zostal sporzqdzony rzetelnie, to chcialbym

wskazai na bardzo drobne niekonsekwencje wynikaj4ce z niejednolitego formatowania

poszczeg6lnych pozycj i literatury. Wystarczy np. por6wna6 pozycje 170, 173 i 177 na stronie

157. Ponadto na uwagg zasluguje obszerny przeglqd literatury, obejmuj4cy 23 strony, kt6ry

stanowi bardzo dobre wprowadzenie do przeprowadzonych badafi. W tej czgdci pracy

om6wiono m.in. rolg fosforu w glebie, metodykg badad gleb odnosz4c4 sig do tego pierwiastka

oraz przestawiono charakterystykg enzym6w glebowych, a tak2e metod rekultywacji gleb.

W rozdziale ,,Dyskusja" Autor zacytowal ponad 100 pozycji literatury, por6wnuj4c wyniki

wlasne z danymi literaturowymi i konfrontujqc swoje spostrzezenia z poglqdami innych

autor6w. Wszystkie wymienione powyzej fakty niewqtpliwie potwierdzajq bardzo dobrq

znajomo36 literatury przedmiotu przez Doktoranta.

3.3. Dokumentacj a tabelaryczna i grahczna

Nie mam wigkszych zastrzeleri' odnodnie szaty grafrcznej i zestawieri tabel aryczny ch w pracy,

kt6re w wigkszoSci przypadk6w zostaly przygotowane starannie i sq komplementarne

w stosunku do tre6ci pracy. Niemniej jednak chcialbyrn zwr6ci6 uwagg na kilka mankament6w

zwi4zanych z grafrcznq prezentacjq polo2enia obiektubadai orazwizualizacjq wynik6w analiz

statystycznych.



Moim zdaniem, lokalizacja obiektu badaf powinna zostai przedstawiona zar6wno na

mapie Polski, jak i w postaci szczeg6lowej mapy lokalizacyjnej do6wiadczenia.

Konturowa mapa Polski widoczna na rys. 13 w rzeczywistofci nie spelnia

podstawowych kryteri6w dla tego typu opracowai kartograficznych, poniewaZ nie

zawiera skali oruz zaznaczonego kierunku p6lnocnego.

Na niekt6rych rysunkach typu ramka-wqsy wykreSlonych w programie Statistica (rys.

26-28) nie usunigto niepotrzebnych (roboczych) opis6w plik6w znajduj4cych sig

w nagl6wkach.

Byi mo2e dobrym rozwi4zaniem bylaby lqczna prezentacja niekt6rych danych, np.

wynik6w badari dla poszczeg6lnych enzym6w, co ograniczyloby liczbg bardzo ma$ch

tabel.

3.4. Jgzyk i styl

Dysertacja zostala napisana jgzykiem bardzo precyzyjnym, co wskazuje na opanowanie

techniki pisania prac naukowych przez Aulora. Formuluje on swoje pogl4dy w spos6b jasny

i zrozumialy, a przy tym do56 zwigz$ i dlatego pracA czyta sig dobrze. Doktorant nie ustrzegl

sig jednak od drobnych blgd6w edytorskich, jgzykowych i terminologicznych. Z obowiqzku

recenzenta chcialbym wymienii najwainiejsze z nich:

o Brak indeks6w dolnych w nazwach zwi4zk6w chemicznych w spisie treSci.

o Zgodnie ze slownikami poprawnej polszczyzny wyraZenie,,w por6wnaniu

do", pojawiaj4ce sig wielokrotnie w pracy (np. w streszczeniu oraz na str. 10 i I l) jest

niepoprawne. Powinno by6: ,,w por6wnaniu 2".

o Liczba to okre6lenie rzeczownik6w policzalnych, a iloji - niepoliczalnych, dlatego teL za

niepoprawne nalely uzna6 sformulowanie ,,w iloSci 90 sztuk" (str. 34) i analogicznie,

niewla6ciwe jest stosowanie rzeczownik6w ,,iloSi" i ,,zawarto56" (np. str. 132).

. W metodzie Scheiblera oznaczamy zawartoS6 wgglan6w w glebie w przeliczeniu na

CaCOr. Biorec ten fakt pod uwagg, naleZaloby raczej pisa6 ,,zawarto66 w9glan6w" lub

,,zawarto66 wgglanu wapnia", a nie zawartoii ,,wgglan6w wapnia" (np. podrozdzial 4.4.3).

3.5. Og6lna ocena pracy i uwagi dyskusyjne

Pan mgr in2. Artur Glowacki podj4l interesuj4cy, wazny i r6wnoczeinie ambitny temat

badawczy, a uzyskane wyniki stanowi4 znakomit4 komplementacjE badaf w miejscu ponad 40-



letniego doSwiadczenia polowego zaNoZonego z inicjatywy Prof. Jana Bendera na zwalowisku

wewngtrznym odkrywki P4tn6w kolo Konina.

W mojej opinii do najwigkszych zalet niniejszej rozprawy nalea4;

o Podjgcie zagadnienia o duZym znaczeniu zar6wno w aspekcie teoretycznym, iak
i praktycznym.

r Zastosowanie interdyscyplinarnego, kompleksowego podejScia w realizacji wyznaczonych

cel6w badawczych. NaleZy tutaj stwierdziC, 2e calo56 pracy zostala oparta na solidnym

warsztacie badawczym. Opr6cz podstawowych analiz diagnostycznych wykonywanych

powszechnie w gleboznawstwie, Autor wykonal takZe bar&iej zawansowanq analizg

specjalistycznq, tj. frakcjonowanie fosforu metodq ekstrakcji sekwencyjnej wedlug

Hedleya. Ponadto wykorzystano w pracy wyniki analiz parametr6w biochemicznych

i mikrobiologicznych, takich jak aktywnoSd enzymatyczna i og6lna liczebnoi6

drobnoustroj6w.

o Poglgbienie stanu wiedzy w zakesie rekultywacji gleb teren6w pog6rniczych. Umieigtne

zastosowanie metod statystycznych pozwolilo na szczeg6low4 oceng zmian iloSciowych

poszczeg6lnych form tego pierwiastka w obrgbie dw6ch zakres6w glgboko6ci gleby i ich

powi4zanie ze stosowanymi dawkami nawoZenia i plodozmianem , a tak2e okre5lenie

wptl.wu wieloletniej rekultywacji gleb na wlaSciwo5ci biochemiczne i mikrobiologiczne

gleb. Moim zdaniem, sA to najwazniejsze osi4gnigcia wynikaj4ce z badait

przeprowadzony ch przez Doktoranta, kt6re pozwolily na osi4gnigcie zamierzonych cel6w

badawczych.

e Krytyczne podej6oie do uzyskanych wynik6w i ich wnikliwa dyskusja w odniesieniu do

literatury przedmiotu.

JednakrZe lektura niniejszej rozprawy nasungla mi nastgpuj4ce pytania i uwagi dyskusyjne.

o We wstgpie recenzowanej pracy pytania i hipotezy badawcze przedstawiono w formie

l1cznej, co budzi moje zastrzezenie z metodologicznego punktu widzenia. Przyjmuje sig

og6lnie, 2e na podstawie pytari badawczych konstruuje sig hipotezy badawcze. Hipoteza to

twierdzenie, kt6re w wyniku weryfikacji wymaga udowodnienia lub falsyfikacji. Czyli

w tym przypadku hipotez4 mo2e byd stwierdzenie, ze ,,zastosowane w doSwiadczeniu

nawoZenie mineralne oraz plodozmian wplywaj4 istotnie na zmiany ilo6ciowe

w pol4czeniach frakcji fosforu orazjego przem ieszczanie w gl4b profilu gteby".

o Przedstawienie podstaw teoretycznych badari w rozdziale 2 pracy w spos6b wnikliwy,

a jednocze6nie jasny i precyzyjny wskazuje niewqtpliwie na dobre przygotowanie



teoretyczne Doktoranta. W moim odczuciu jednak zabraklo zwr6cenia wigkszej uwagi na

globalny problem niedoboru fosforu w glebach, co jest na przyklad znakomicie

udokumentowane w rozmaitych opracowania wydanych przez FAO.

Dlaczego nie pobrano pr6bek do analiz mikrobiologicznych w 2014 roku? Brakuje jasnego

uzasadnienia termin6w pobierania pr6bek do tych bada6.

Dlaczego dane meteorologiczne, zamieszczone w podrozdziale 3.3, nie sq dyskutowane

w dalsrych rozdzialach pracy?

Autor sklasyfikowal badane gleby wedlug Systematyki gleb Polski z roku 201 l. W tym roku

wprowadzono sz6st4 edycjg naszej Systematyki, w kt6rej wprowadzono bardzo istotne

zmiany dotyczqce gleb technogenicznych. Pny publikowaniu wynik6w naleZaloby ten fakt

koniecznie uwzglqdnii i dokonai klasyfikacji gleb zgodnie z aktualnie obowi4zujqcym

systemem.

W kilku fragmentach pracy (np. w podrozdziale 4.1l) nie jest do koflca jasne, co Autor

rozumie pod pojgciem grunt6w, a co definiuje jako gleby?

Obliczanie warto5ci Sredniej pH jako Sredniej arytmetycznej budzi czgste kontrowersje,

szczeg6lnie wSr6d gleboznawc6w. Jak podaj4 niekt6rzy autorzy, Srednia arytmetyazna

mo2e by6 wla6ciwq miarq polo2enia, je6li rozklad obserwowanych wartoSci jest zbli2ony

do rozkladu normalnego. Jak to wygl4dalo w przypadku analizowanych pr6bek?

Rozdzial ,,Dyskusja" ze wzglgdu na swoj4 wielow4tkowo6d powinien, moim zdaniem,

zostai podzielony na mniejsze podrozdzialy, co ulatwiloby Sledzenie toku rozwaZafi

Doktoranta, a tak2e pozwoliloby na lepsze wyeksponowanie niekt6rych osiqgnigi niniejszej

dysertacji.

W rozdziale ,,Dyskusja" zawarto bardzo interesuj4cy i warto6ciowy wqtek metodyczny

dotycz4cy por6wnania pomigdzy zawartoSci4 form fosforu oznaczonych metodami DL oraz

CAL, a zawartoSci4 tego skladnika we frakcjach wydzielonych wedlug metody Hedleya.

Niestety, brakuje wzmianki na ten temat we wstgpie pracy. W tym kontekScie, by6 moLe

og6lnie lepszym rozwi4zaniem byloby dodatkowo okedlenie zadafi badawczych

podporz4dkowanych gl6wnemu celowi (celom) badari we wstQpie pracy?

Autor sformulowal a2 l6 wniosk6w. Pierwsze cztery z nich nale2y raczej uzna6 jako nie

wynikaj4ce bezpoSrednio z cel6w badawczych. Pojawia sig wigc pytanie czy istnieje

koniecznoSi ich prezentacji na ko6cu pracy? Ponadto, moim zdaniem, rozwuZaj4c

w przyszlo6ci publikacjg uzyskanych wynik6w, w przypadku pozostalych wniosk6w



naleZatoby sig zastanowi6 nad bardziej syntetycznym formulowaniem tre6ci. Dotyczy to

szczeg6lnie wniosk6w nr 8 i 13.

Reasumujqc, naleZy stwierdzi6,2e recenzowana rozprawa doktorska Pana mgra inZ. Artura

Glowackiego pt. ,,Formy fosforu oraz wlaSciwodci mikrobiologiczne gleb tworz4cych sig

z grunt6w pog6rniczych" stanowi udanq pr6b9 kompleksowego rozwi4zania problemu

naukowego i tym samym wnosi istotny wklad do stanu wiedzy na temat rekultywacji gleb

teren6w po96rniczych w obrgbie dyscypliny inzynieria frodowiska, 96rnictwo i energetyka.

Wykorzystanie szerokiego zakresu danych oraz ich rzetelna wielowqtkowa analiza osadzona w

dobrej znajomo6ci literatury SwiadczE niewqtpliwie o bardzo dobrym opanowaniu warsztatu

badawczego przez Doktoranta. Przedstawione w mojej recenzji uwagi krytyczne idyskusyjne

maj4 gl6wnie charakter uzupelnieri i poprawek redakcyjnych oraz nie wplywajq na og6lnie

wysokq oceng niniejszej dysertacji.

4. Wniosek korficowy

Bior4c pod uwagg powyzsze, naleZy stwierdzi{ 2e recenzowana praca spelnia ustawowe

kryteria stawiane rozprawom doktorskim, wynikaj4ce z arl. 13 ustawy z dnia l4 marca 2003

o stopniach i tytulach naukowych (Dz. U 22017 r., poz. 1789 ze zm.) w zw. z art. 175 i 176

ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - przepisy wprowadzaj4ce ustawQ - Prawo o szkolnictwie wyZszym

i nauce (Dz. U. poz.1669 ze zm.) i moZe stanowii podstawgjej obrony publicznej. W zwi4zku

z tym wnoszg o dopuszczenie Panamgr inz. Artura Glowackiego do dalszych etap6w przewodu

doktorskieso.

dr hab. Piotr Hulisz. orof. UMK


