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1. Wprowadzenie 

Niniejsza recenzja została przygotowana w odpowiedzi na pismo Pana Dziekana Wydziału 

prof. dr. hab. BartłomiejaMazełi (WTD-4000-1/2017) z dnia20 grudnia2017r. wraz z informacją, 

że decyzją Rady Wydziału Technołogii Drewna UP w Poznaniu zostałem powołany na opinio

dawcę w przedmiotowej sprawie. 

2. Ocena problematyki badawczej pracy 

Zmiana właściwości głeb pod wpływem przekształceń geomechanicznych, hydrołogicz-

nych i chemicznych wywołanych antropopresją prowadzi do ich degradacji. Zgodnie z wymogami 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych tereny zdegradowane wymagają rekultj^aeji tech

nicznej i biologicznej, której celem jest przywrócenie im wartości użytkowych. O ile rekultywacja, 

określana często także terminem rewitalizacja, wypukłych form antropogenicznych zwanych zwa

łowiskami zewnętrznymi bądź wklęsłych, określanych zwałowiskami wewnętrznymi została juź 

dość dobrze opracowana i stosowana to rekultywacja terenów zanieczyszczonych chemicznie wy

maga dalszych, szczegółowych badań o charakterze interdyscyplinarnym. Wprowadzenie bowiem 

do pokrywy glebowej wielu ksenobiotyków mineralnych (głównie metali ciężkich) łub organicz

nych (przede wszystkim wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych) może wyłączyć 
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znaczne powierzchnie terenu z produkcji roślin konsumpcyjnych na setki, a niekiedy nawet tysiące 

lat. 

Jeszcze trudniejszym tematem jest rekultywacja różnego rodzaju składowisk typowych 

materiałów (odpadów) antropogenicznych, do których można zaliczyć popioły i żużle poenerge-

tyczne, fosfogipsy itp. Największe trudności sprawia jednak rekultywacja odpadów przemysło

wych, wykazujących znaczne nagromadzenie wielu metali ciężkich i metaloidów, do jakich należą 

osady poflotacyjne, powstające w ogromnych ilościach w hutach metali kolorowych. Podjęcie za

tem powyższego tematu w kontekście działalności KGHM Polska Miedź S.A. należy ocenić bar

dzo pozytywnie. 

3. Formalna analiza pracy 

Przedłożona do oceny dysertacja składa się z 97 stron maszynopisu. Zasadniczą część 

pracy zaprezentowano w 9 rozdziałach z licznymi podrozdziałami: 1. Geneza rozprawy doktor

skiej; 2. Ceł pracy; 3. Metodyka badań; 4. Charakterystyka uzyskanych wyników badań; 5. Dys

kusja uzyskanych wyników; 6. Wnioski, 7. Literatura; 8. Streszczenie; 9. Summary. Zapropono

wana struktura opracowania spełnia formalne wymogi dla tego typu prac, przyjęte w monografiach 

dotyczących ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego. Poszczególne rozdziały ściśle 

się zazębiają i tworzą logiczną całość. Świadczy to o przemyślanej koneepcji opracowania. Praca 

została napisana poprawnym językiem, a bardzo sporadyczne błędy nie obniżają w żadnym stop

niu wartości ocenianej dysertacji. 

Bardzo wysoko oceniam treści wszystkich rozdziałów, a szczególnie 4. i 5. Doktorant bar

dzo czytelnie, w formie 27 tabel i 40 rysunków zaprezentował ogromną liczbę wyników z badań 

terenowych i laboratoryjnych. Sformułowane wnioski wynikają z treści opracowania, stanowiąc 

poprawną weryfikację postawionych celów. Szkoda, że zabrakło wyraźnych hipotez badawczych. 

Cytowana literatura jest bardzo obszerna i dobrze dobrana. Pochodzi głównie z ostatnich 

lat i w zdecydowanej przewadze dotyczy opracowań opublikowanych w języku angielskim. 

4. Merytoryczna ocena pracy 

Celem podjętych badań było porównanie fitoekstrakcji lub fitostabilizacji pierwiastków 

śladowych oraz przyrostu biomasy drzew i krzewów rosnących na terenach pozostających pod 

wpływem oddziaływania grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.. Obok celu głównego sfor

mułowano trzy podcełe szczegółowe dotyczące wpływu wzrostu klonów wierzb w monokulturach 

i układach mieszanych na efektywność fitoekstrakcji Cu, Pb i Zn oraz ocenę ich biomasy. Oce

niano także zdołnośei pobierania wielu pierwiastków przez wybrane gatunki drzew (grab, klon, 

lipa, olsza, wiąz) rosnących na silnie zanieczyszczonym odpadzie poflotacyjnym, deponowanym 
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w zbiorniku „Żelazny Most" (największy zbiornik osadów poflotacyjnych w Europie, a prawdo

podobnie także w świeeie). 

W rozdziale 3. Metodyka badań szczegółowo zaprezentowano obiekty badań, które stano

wiły cztery doświadczenia (jedno hydroponiczne, drugie wazonowe nazwane przez Doktoranta 

donicowym oraz dwóch - trzecie i czwarte - jako doświadczenia polowe, w tym jedno trzyletnie 

realizowane w Grodźcu Małym i drugie na osadach zdeponowanych w osadnikach Iwiny 1 i Iwiny 

2). Doktorant bardzo precyzyjnie opisał każde z doświadczeń oraz zastosował nowoczesną meto

dykę i wysokospecjalistyczną aparaturę pomiarową w warunkach laboratoryjnych. Szczególnie 

wysoko należy ocenić logiczną kontynuację badań począwszy od doświadczenia hydroponicz-

nego, poprzez wazonowe do polowych. Dowodzi to o dużej dojrzałości Doktoranta i ogromnej 

fachowości promotora. Takie bowiem ujęcie może jedynie dostarczyć wiarygodnych wyników, 

umożliwiających poprawne wnioskowanie zarówno w aspekcie poznawczym, jak i utylitarnym. 

Interpretację ogromnej ilości wyników Doktorant zaprezentował w rozdz. 4. Charaktery

styka uzyskanych wyników badań. W tym obszernym, liczącym 54 strony, rozdziale skomento

wano wszystkie parametry roślinne i glebowe (osadowe) poddane dobrze dobranej i w niezbędnym 

zakresie wykorzystanej statystyce. Rozdział ten czyta się z dużym zainteresowaniem, a barwne 

rysunki ułatwiają jego lepsze zrozumienie. 

Bardzo wysoko oceniam także treść rozdz. 5. Dyskusja uzyskanych wyników. Zaprezen

towano w nim umiejętność powiązania wyników badań własnych z danymi bogatej i poprawnie 

dobranej literatury przedmiotu. Doktorant dokonał oceny wpłyAvu pojedynczego i wspólnego 

wzrostu trzech klonów wierzby w aspekcie efektywności fitoekstrakcji metali zarówno w warun

kach kontrolnych (doświadczenie hydroponiczne), jak i w warunkach wpływu czynników środo

wiskowych w układzie polowym. Dokonał również szezegółowej analizy wzrostu wybranych 

wierzb na osadach po flotacji rud miedzi oraz określił potencjał fitoremediacyjny kilku wybranych 

drzew. 

Sformułowane w rozdz. 6 wnioski są poprawną rekapitulacją uzyskanych wyników. Zo

stały one „wyciągnięte" dla poszczególnych etapów prac (doświadczeń) i pod względem meryto-

ryeznym nie budzą żadnych zastrzeżeń, aczkolwiek niektóre z nich - szczególnie dotyczące do

świadczenia hydroponicznego - wymagają pewnej drobnej korekty stylistycznej. 

Studiująe tę bardzo ciekawą dysertację nasunęły mi się nieliczne uwagi merytoryczno-for-

małne, które z obowiązku recenzenta chciałbym przekazać Doktorantowi. Sądzę, że po przemy

śleniu mogą być one przydatne podczas przygotowania części pracy do druku. 

Uwaga 1. 

Ze względu na interdyscyplinarny charakter badań w pracy należałoby uściślić pewną ter

minologię dotyczącą gleboznawstwa i gruntoznawstwa. Termin zwarta struktura (str. 62) propo-



nuję zastąpić zwarta konsystencja, termin frakcja ilasta (str. 64) zastąpić frakcja iłowa, przenikal-

ność wody (str. 64) zastąpić przepuszczalność wodna, termin poziom próchniczy (str. 13) nazywać 

poziomem próehnieznym. 

Uwaga 2. 

W tab. 14 (str. 38) przedstawiono wyniki obrazujące zmiany wartości (mg kg"') wielu pier

wiastków w glebie poletek doświadczalnych w Grodźcu Małym. Wątpliwości budzą podane za

wartości węgla (C) i azotu (N). Według nrnie są to wartości wyrażone w % (patrz metodyka str. 

16), a nie w m g k g ' ( 1 % = 10 000 mgkg"'). 

Uwaga 3. 

W opracowaniach naukowych, szczególnie przy interpretacji zawartości wielu pierwiast

ków, proponuję określenia najwyższa, najniższa zawartość, zastępować terminami największa, 

najmniejsza itp. 

Uwaga 4. 

Nie wszystkie pozycje literatury cytowane w pracy zostały zamieszczone w spisie litera

tury (np. Hełpa-Kułińska (2006) - str. 4; Mocek (1997) - str. 5; Górski (1995) - str. 5; Rybak i wsp. 

(2008) - str. 5; Prawo ochrony środowiska (2016) - str. 5; Yadav i in. (1993) - str. 76; Wahsha i in. 

(2012) - str. 78; Tomasević i in. (2011) - str. 81). Ponadto proponuje zamiast głównego autora 

i współpracowników pisać autora i irmych. W spisie nie zawsze zachowano układ alfabetyczny. 

Uwaga 5. 

W pracy kilkakrotnie pojawia się różnie pisane sformułowanie (łącznie łub rozłącznie) -

nie mniej. O ile na str. 79 zapis ten jest poprawny, to na str. 4, 77 i 80 powirmo być nienmiej 

(pisane łącznie). 

lime drobne uwagi naniosłem na maszynopisie pracy. 

5. Wniosek końcowy 

Pracę doktorską mgr. inż. Tomisława Kozubika oceniam bardzo wysoko. Uzyskane wyniki 

badań wnoszą do dyscypliny ochrona i ksztahowanie środowiska wiele nowych aspektów poznaw

czych i utylitarnych w zakresie wykorzystania dendroremediacji (dendrofitoekstrakcji). Jedno-

znaeznie potwierdzają możliwości stosowania do tego celu niektórych klonów wierzby krzewia

stej i drzew (szczególnie olszy czarnej i lipy drobnolistnej). Doktorant wykazał się bardzo dobrym 

opanowaniem szerokiego spektrum analiz laboratoryjnych i umiejętnością prowadzenia doświad

czeń hydroponicznych w warunkach ściśle kontrolowanych oraz polowych z wpływem różnych 

czynników środowiskowych. Sformułowane cele i podeele były konsekwentnie rozwiązywane 

i weryfikowane, a uzyskane wyniki o charakterze interdyscyplinarnym poprawnie i często kry

tycznie zinterpretowane. O ostrożnym wnioskowaniu może świadczyć fakt, bardzo wyraźnie ak

centowany w dyskusji wyników, że samą naturalną fitoekstrakcją nie można w realnym czasie 
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„oczyścić" gleb czy osadów silnie zanieczyszczonych wieloma pierwiastkami śladowymi. Dokto

rant w pełni zdaje sobie także sprawę z konieczności wzmocnienia procesów fitoekstrakcji poprzez 

suplementację niewielkich ilości różnych substancji chelatujących metale bądź wykorzystania in

żynierii genetycznej do wprowadzania do roślin genów kodujących określone pierwiastki bądź 

związki toksyczne. Z dużym sukcesem poradził sobie z trudnymi problemami badawczymi o cha

rakterze interdyscyplinarnym, widząc zawsze gleby bądź osady poflotacyjne jako utwory dyna

micznie zmieniające się pod wpływem wielu czyrmików biotycznych i abiotycznych. 

Wymienione wyżej uwagi mają w zdecydowanej większośei charakter uściślający i mogą 

być pomocne przy publikowaniu w przyszłości fragmentów dysertacji. 

Stwierdzam zatem, że przedstawiona do oceny rozprawa spełnia wszystkie wymagania sta

wiane pracy doktorskiej, jakie są określone w Ustawie z dnia 14 marca 2003r. o stopniach i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 poz. 595 z późn. zm.). 

Uwzględniając aktualność tematyki oraz jej dużą innowacyjność odnośnie poszukiwania 

nowych rozwiązań w zakresie wykorzystania procesów fitoekstrakcji i fitostabilizacji do czysz

czenia gleb i odpadów przemysłowych zanieczyszczonych wieloma ksenobiotykami mineralnymi, 

wnioskuję o wyróżnienie pracy stosowną nagrodą. 

Jestem przekonany, że wyniki zamieszczone w ocenianej pracy z powodzeniem będą przy

jęte do opublikowania w czasopismach o wysokim współczynniku wpływu (IF). 

Tym samym proszę członków Rady Wydziału Technołogii Drewna Uniwersjdetu Przy

rodniczego w Poznaniu o dopuszczenie Pana mgr. inż. Tomisława Kozubika do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego. 


