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Recen/ja

rozprawy doktorskiej mgr inz. Pawla Urbanowicza

pt. ,,WLASCIWOSCI MATERIIORGANICZNE J GLEB MURSZOWYCH
O RO&NYM STOPNIU ZAMULENIA W KRAJOBRAZACH POLSKI
POLNOCNO-WSCHODNIEJ"

Recenzja zostala wykonana w odpowiedzi na pismo (WKSiR DZ. 6350.4 2017) z dnia
3.04,2019, Pana prof, dr hab. Krzysztofa Mfynarczyka Dziekana Wydziahi Ksztaftowania
Srodowiska i Rolnictwa, Uniwersytetu Warmihsko- Mazurskiego. Praca doktorska
zrealizowana zostata pod kierunkiem dr hab, inz. Slawomira Smolczynskiego oraz promotora
pomocniczego dr inz. Barbary Kalisz.

1. Problematyka badawcza

W przedstawionej do recenzji pracy mgr inz. Pawla Urbanowicza, podjeta zostala
problematyka dotyczaca oceny wlasciwosci materii organicznej gleb murszowych rozniacych
si? stopniem zamulenia, wystepujacych w krajobrazach Polski polnocno-wschodniej. Podjeta
tematyka charakteryzuje si? aktualnosci^, gdyz glebowa materia organiczna, decyduje niemal
o wszystkich wlasciwosciach fizycznych, chemicznych i biologicznych gleb, jest tez
podstawowym sktadnikiem kompleksu sorpcyjnego. Poza tym znaczqco wprywa na
rozpuszczalnosc i migracje pieiwiastkow, jest magazynem makro- i mikroskladnikow
niezbednych dla zycia roslin. Odgrywa wazna rote jako czynnik wplywajqcy na detoksykacj?
pestycydow, metali ci^zkich i roznych ksenobiotykow organicznych. Okreslenie materia
organiczna, stanowi dose szerokie i ogolne sformuiowanie, dlatego tez terminologia i
klasyfikacja glebowej materii organicznej nie sa do korica uporzadkowane. Szczegolnie
zashlguje na podkreslenie fakt, ze ocena wplywu procesow namulania na tempo przeobrazen
oraz wlasciwosci gleb organicznych wystepujacych, w krajobrazie mlodoglacjalnym, Polski
polnocno-wschodniej, nie stanowity dotad odrebnego przedmiotu badan gleboznawczych i stad
niezwykle istotne wydaje sie poznanie wlasciwosci materii organicznej tych gleb. Trafhosc
wyboru tematyki badan dodatkowo znajduje uzasadnienie w istniej^cych trudnosciach we
wlasciwym sklasyfikowaniu tego typu gleb w oparciu o wytyczne 5 Wydania Systematyki Gleb
Polski z 2011.

Zasadniczym celem podj^tych przez Doktoranta badan bylo okreslenie wlasciwosci
materii organicznej w glebach organicznych modyfikowanych przez procesy deluwialne i
aluwialne w roznych warunkach krajobrazowych Pojezierza Mazurskiego, a szczegolnie



okreslenie wpiywu procesow namulania na zawartosc frakcji labilnych
i stabilnych.

Na podstawie uzyskanych wynikow, zweryfikowanych statystycznie oraz wyliczonych
wskaznikow, Doktorant dokonal oceny wptywu procesow namulania na wtasciwosci materii
organicznej badanych gleb oraz weryfikacji postawionej tezy naukowej.

2. Ocena pracy pod wzgl^dem metodycznym

Do realizacji zatozonych celow badan Doktorant przeprowadzil badania terenowe, ktore
pozwolity na wskazanie siedmiu obiektow zlokalizowanych na obszarze wojewodztwa
warmihsko-mazurskiego, zroznicowanych krajobrazowo. Wybor obiektow badan zostal
poprzedzony analizq materiatow kartograficznych map topograficznych w skali 1:25 000 oraz
1:10 000, map geologicznych 1: 200 000 oraz 1: 50 000, a takze map glebowo-rolniczych).
Lokalizacji badanych obiektow w strefach krajobrazu wyroznionych przez Gotkiewicza i
Smohich? [1996] przypisano wspoirzedne geograficzne. Prace badawcze zostary wykonane na
rozm'e uzytkowanych terenach stanowiacych grunty ome, uzytki zielone
i ekosystemy lesne. Na podkreslenie zashiguje bardzo staranny pobor probek, gdyz poza
probkami glebowymi pobranymi z poziomow wyroznionych w profilach glebowych,
dodatkowo pobrano probki z miejsc miedzy odkrywkami (za pomocq swidra).
Pozwolilo to, na wyodrebnienie probek o zroznicowanej zawartosci materii organicznej. Poza
tym wytypowane do badan gleby, tworzyly sekwencj? gleb o wzrastajacym udziale czesci
mineralnych. W trakcie badan terenowych wykonano odkrywki glebowe (od 1 do 3 w
obiekcie), ktore reprezentowaly charakterystyczne dla badanego obiektu jednostki gleb
murszowych: gleby namurszowe oraz gleby torfowo-murszowe silnie zamulone i stabo
zamulone.

Nalezy podkreslic niezwykle staranny dobor materiahi badawczego, zgodny z
zalozonym celem badan. W badaniach laboratoiyjnych wykonano nast^puj^ce analizy:
okreslenie strat masy przy prazeniu w 550 °C, odczyn w H:O i KC1 , zawartosci weglanu
wapnia, zawartosc wegla organicznego i azotu ogotem oznaczono w temp. 900°C, calkowita
zawartosc Ca, Mg, K, Na, Al, Fe, P oraz Mn, Zn, Co, Cr, Pb, Ni, Cu po mineralizacji
mikrofalowej.

Uzyskane wyniki badan umozliwity Doktorantowi przeprowadzenie klasyfikacji
utworow glebowych pod wzgl?dem wlasciwosci fizycznych, zawartosci materii organicznej
oraz przeobrazen pierwotnych (wyrazonych stopniem rozkladu torfu) i wtornych,
spowodowanych procesami murszenia i namulania. Szkoda, ze przy okresleniu standardowych
analiz glebowych, w wiekszosci przypadkow, zabrakto odniesienia do obowiazujacych metod
badawczych, np. do Polskiej Normy.

Wyodrebniono badania szczegotowe, co wskazuje na wlasciwe rozumienie zalozonego
celu badan. Badania te, obejmowaiy wydzielenie frakcji stabilnej i labilnej materii organicznej,
co bardzo szczegolowo opisano w Rozdziale Badania laboratoryjne.
Znacz^ce jest rowniez oznaczenie zawartosci wegla i azotu ogolem w otrzymanych ekstraktach
oraz okreslenie wskaznika humifikacji E4/E6 i wskaznikow humuftkacji (stopien humifikacji
HD, indeks humifikacji HI, indeks humifikacji torfu PHI)

Uzyskane wyniki badan zostafy starannie opracowane statystycznie przy zastosowaniu
programu Statistica 12 i pakietu Microsoft Office 2016 Professional. Oprocz statystyk
opisowych (wartosci srednie, odchylenie standardowe i wspolczynnik zmiennosci), dla
zobrazowania zaleznosci pomiedzy utworami wykonano hierarchiczn^ analiz? skupien metod4
Warda (dendrogramy) oraz analiz? glownych skladowych (PCA).

Wskazac nalezy, na bardzo szeroki zakres badan laboratoryjnych przeprowadzonych
przez Doktoranta, co wymagalo duzego nakladu pracy i bylo bardzo pracochlonne. Doktorant



w sposob prawidlowy dokonal doboru procedur analitycznych zgodnych z celem i zakresem
badan.

3. Ocena pracy pod wzgl$dem strukturalnym.

Przedstawiona do recenzji praca zostala przygotowana w formic monografii, zgodnie z
wymogami stawianymi tego typu opracowaniom. Praca skiada si? z 8 glownych rozdziatow:
wst?p i eel pracy, glebowa materia organiczna, charakterystyka Pojezierza Mazurskiego i
Zulaw Wislanych, systematyka gleb organicznych, zakres i metody badan , wyniki badan i
dyskusja, analiza skupien metody Warda oraz analiza glownych skladowych PC A, ktore
podzielono na liczne podrozdziaty oraz wnioski. Bibliografia oraz streszczenia dopelniajq.
calosci dysertacji.

Uklad pracy jest przejrzysty i prowadzi czytelnika przez zebrany material w sposob
logiczny i uporza,dkowany. Calosc, l^cznie z bibliografiq streszczeniem w j?zyku polskim i
angielskim, spisem zal^cznikow, opiewa na 136 stron druku, w tym: 27 rysunkow oraz 14 tabel.

Auto wyroznil liczne podrozdziafy, ktorych uklad jest przemyslany i logiczny.
Sugerowalabym jednak, wyodr?bnienie rozdziahi Przeglad literatury, co w mojej ocenie
polaczyloby rozdzialy 2, 3 i 4 i oddzieliloby t? cz?sc pracy od cz?sci metodyczno-
eksperymentalnej. Poza tym proponowalabym zmienic okreslenie rysunkow 1-5 i opisanie ich
jako fotografie, a rysunki 6-27 - jako wykresy.

Bibliografia jest obszerna i obejmuje 151 pozycji literatury, na ktor^ skladaj^ si? rowniez
opracowania angloj?zyczne (69 ), prawi(Uowo dobrane tematycznie. Na podkreslenie zashiguje
fakt, ze Doktorant skorzystai glownie z literatury z ostatnich lat (wydanej po roku 2000),ale
odwolal si? rowniez do cennego dorobku i wiedzy prezentowanej w nieco starszych
publikacjach, co pozytywnie swiadczy o dog!?bnym studium tematu. Tak obszema literatura
pozwolila Doktorantowi prawidlowo zaplanowac analizy, przeprowadzic dyskusj? wynikow
oraz wyciqgna.c wnioski.

4. Merytoryczna i formalna ocena pracy

Zakres badan oraz cz?sc analityczna nie budzq zastrzezen. Tytul pracy zostal wlasciwie
sformulowany i odzwierciedla zawarte w dysertacji tresci. Podj?ta tematyka jest aktualna,
zwlaszcza, ze problematyka oceny wlasciwosci materii organicznej w glebach organicznych
modyfikowanych przez procesy deluwialne i aluwialne, a szczegolnie okreslenie wplywu
procesow namulania na zawartosc frakcji labilnych i stabilnych, moze stanowic cenne zrodlo
informacji do uzupelnienia systematyki gleb organicznych.

Wskazac nalezy na bardzo duzq ilosc uzyskanych wynikow, ktore poddano starannej ocenie
statystycznej, co Swiadczy o rzetelnosci i duzym wkladzie pracy Doktoranta,

W mojej ocenie, bardzo cenne 54 informacje zawarte w Rozdziale 2, w ktorym Autor
szczegolowo przedstawia sposob defmiowania materii organicznej poczawszy od doniesieri z
roku 1999 az po rok 2015 odwohij^c si? do definicji nie tylko badaczy polskich. Rozdzial 2.2
poswi?cil ocenie wplywu na gleb? frakcji glebowej materii organicznej, wskazujac na
roznorodnosc metodyczn^ frakcjonowania materii organicznej. Odnosi si? do wczesniejszych,
powszechnie stosowanych metod analitycznych, ktore koncentrowaly si? na wykorzystaniu
wtasciwosci takiej jak rozpuszczalnosc poszczegolnych jej cz?sci, a w efekcie rozdzielaniu
odpowiednio na kwasy huminowe, kwasy fulwowe i huminy oraz obecnych metod, ktore
skupiaj^ si? na wydzielaniu frakcji labilnej i trwatej zwi^zanej z mineraln^ cz?sci$ gleby.
Niezwykle cenne sq tez informacje zawarte w rozdziale 3 i dotycz^ce charakterystyki obszaru
obj?tego badaniami.



Szczegolnie wazny, w mojej opinii jest rozdzial 4, ktory Autor poswiecit rozwazaniom nad
systematyk^ gleb organicznych. Wskazal na problem, ktory pojawtt si? w piajym wydauiu
Systematyki gleb Polski (2011), gdzie wprowadzono zmiany, ktore dostosowano do
stosowanych w literaturze swiatowej klasyfikacji WRB [World Reference Base 2006] oraz
amerykanskiej klasyfikacji Soil Taxonomy, co skomplikowalo dotychczasowy, logiczny
system klasyfikacji.

W rozdziale 6 (wyniki i dyskusja), stanowi^cym zasadnicz^ cze.sc rozprawy, Autor bardzo
szczegolowo prezentuje wyniki przeprowadzonych badan oraz prowadzi dyskusj? z danymi
literaturowymi. W pracy Autor bardzo szczegolowo opisuje wyodrebnione obiekty badan,
zroznicowane krajobrazowo. Specyfika tego rejonu Polski, wynika z urzezbienia, co sprzyja
procesom stokowym. Te z kolei powoduj^ akumulacj? w wierzchnich warstwach gleb
organicznych namulow mineralno-organicznych oraz zamulanie gleb polozonych u podnoza
stoku. W wyniku tych procesow, powstaj^ charakterystyczne sekwencje gleb namurszowych
oraz gleb torfowo-murszowych silnie i slabo zamulonych. Autor przedstawia opis
morfologiczny gleb oraz zawartosc w nich materii organicznej. W kolejnych podrozdzialach
charakteryzuje wlasciwosci fizyko-chemiczne badanych gleb. Stwierdza, ze odczyn badanych
gleb waha si? od kwasnego do obojetnego, a najwyzsze wartosci pH wsrod badanych gleb
stwierdzono w utworach torfowych slabo zamulonych. Autor w sposob wlasciwy opisuje
aktywnosc biologicznq gleby poprzez stosunek C/N, wskazuj^c na jego zroznicowanie w
badanych obiektach. Doktorant stwierdzil, najwieksze ilosci w?gla stabilnego, bardziej
odpornego na przemiany mikrobiologiczne, w torfach, a udziai tej frakcji malal wraz ze
stopniem przeobrazenia utworow organicznych. W odniesieniu do udziahi frakcji wegla
labilnego w weglu calkowityni badanych utworow (okolol%), wyzsze jego zawartosci
stwierdzono w torfach niezamulonych, nizsze w torfach zamulonych. Wskazuje to na zblizon^
aktywnosc biologicznq tych utworow. Znaczqce miejsce w rozdziale 6 zajmuje analiza
zawartosci caJkowitych makro- i mikroelementow oraz zawartosci makro- i mikroelementy
w labilnej frakcji materii organicznej.

Autor wskazuje, na podstawie uzyskanych wynikow, ze we wszystkich strefach
krajobrazowych torry charakteryzowary si? najwyzszymi zawartosciami wapnia, a gleby
mineralne prochniczne zawiera-ry statystycznie istotnie mniejsze ilosci Ca, niz utwory silnie i
stabo zamulone. Poza ty stwierdzil, ze utwory namurszowe i torfowo-murszowe tworzq
swoist^, naturahi^ bariere^ ochronn^, zabezpieczaj^cq zlokalizowane
w obnizeniach terenowych gleby hydrogeniczne przed przedostaniem si? biogenow
pochodzenia rolniczego. Wskazuje rowniez na zaleznosc zawartosci makro-i mikroskladnikow
w utworach hydrogenicznych, glownie od stopnia zamulenia tych utworow glebowych.

Cenne s^ wyniki dotyczace skladu mineralnego frakcji labilnej HWC gleb organicznych,
przede wszystkim, ze wzgledu na brak takich danych w literaturze. Udzial makro- i
mikroelementow frakcji labilnej stanowi zazwyczaj niewielk^ czesc (z reguty ponizej 1%) ich
calkowitej zawartosci.

Znaczqcym zrodtem informacji o strukturze kwasow huminowych jest przedstawiony w
pracy wspolczynnik absorbancji, ktory pozwala na okreslenie jakie 53 orientacyjne rozmiary
czasteczek, charakter ,j^dra" aromatycznego oraz stopien zhumifikowania analizowanych
probek gleby. Na tej podstawie stwierdzono najwyzsze wartosci wspolczynnika absorbancji w
utworach torfowych, w ktorych tez odnotowano najnizsze wartosci (srednio 2,54%) stopnia
humifikacji. Stopien humifikacji zalezal od rodzaju utworu glebowego i stopnia zamulenia.
Indeks humifikacji (HI), natomiast najwyzsze wartosci osi^gat w utworach torfowych, a
najnizsze w utworach mineralno-organicznych. Wskazuje to, ze wegiel stabilny, ktory
najtrudniej podlega przemianom mikrobiologicznym, w najwi?kszych ilosciach znajduje si? w
torfach. Zamulenie utworow organicznych nie mialo tu istotnego znaczenia.



Autor szczegolowo przeanalizowal rowniez zawartosc substancji humusowych- okreslit
frakcj? wolnych kwasow ftilwowych, frakcj? pirofosforanowa, frakcj? zwiazkow humusowych
silnie zwiazanych z mineralnq cz?scia gleby i zawartosc humin.

Doktorant wskazal, ze dobrym wskaznikiem zmian zachodzacych w srodowisku, jest
frakcja labilna materii organicznej. Uzyskane wyniki informuja, ze najmniej labilnej frakcji
materii organicznej zawieraty utwory mineralne i mineralno-organiczne i ze w utworach
organicznych rosnie wraz z zawartosci^ wegla organicznego oraz, ze jej zawartosc jest
powiazana z zawartoscia^ czesci mineralnych w utworach glebowych. Autor potwierdza,
zgodne z doniesieniami innych badaczy, ze , frakcja ta jest wazna, poniewaz im wi?ksza
zawartosc tej frakcji, tym wi?ksze prawdopodobiehstwo przemieszczania si? zwiazkow azotu i
w?gla oraz innych zwiazkow labilnych do wod.

Ostatni rozdziat Autor opatrzyl tytulem wnioski, w ktorym zawarl 12 spostrzezeri,
nasuwajacych si? po analizie zebranego, niezwykle obfitego materiahl badawczego. Wnioski
w wi?kszosci, sq odpowiedzi^ na podj?t^ teniatyk? badawczq i postawionq tez?.

Przedstawiona mi do recenzji prac? przeczytalam z duzq przyjemnosci^, jednak nasun?Jo
mi si? kilka uwag krytycznych i dyskusyjnych:

1. Proponuj? wprowadzic jako osobny rozdzial -Przeglad literatury, do ktorego nalezaloby
wl^czyc jako podrozdziafy, rozdzialy 2-4.

2. W rozdziale 1 pojawia si? okreslenie- gleby hydrogeniczne, ktore nie s^ wyrozniane w
Systematyce Gleb Polski z 201 Ir.

3. Na stronie 9 korekty wymaga zdanie: „ Produktem ostatecznym procesu mineralizacji
??jest prochnica glebowa, ktorej zawartosc w glebach mineralnych wynosi srednio 80-
90% w stosunku do sumarycznej substancji organicznej gleby".

4. Korekty wymaga sposob cytowania literatury: usunac inicjafy imion w kilku
przypadkach, brak roku wydania publikacji cytowanych w tek^cie. W Bibliografu
nalezy ujednolicic sposob podawania nr stron, czy stosowania skrotow.

5. Na stronie 18 nalezy usunac okreslenie - frakcji splawialnych (brak w obowiazujacej
klasyfikacji uziamienia)- wystarczy podac wymiary.

6. Konieczne wydaje si? rowniez skorygowanie wynikow badan zawartych w tekscie z
wynikami przedstawianymi w tabelach. Poshigiwanie si? wartosciami srednimi w
tabelach moze utrudniac precyzyjn^ ocen? uzyskanych wynikow, chociaz ogromna
ilosc uzyskanych wynikow, wydaje si? uzasadniac podanie wartosci srednich.

7. W mojej opinii przeredagowania wymaga wniosek 1, a we wnioskach 3, 5 i 6 proponuj?
pominqc wyjasnienia metodyczne.

8. Zabraklo mi wtiiosku stanowi^cego przyczynek do wprowadzenia uzupemienia do
Systematyki Gleb Polski, dotyczacego klasyfikacji gleb organicznych.

9. Bibliografia zawiera pojedyncze pozycje, ktorych brak w tekscie, np. Marin- Spiota et.
al. 2014 oraz brak cytowanych prac w spisie literatury, np. Marcinek 1976.

Zamieszczone powyzej uwagi s$ w wi?kszosci natury formalnej i dyskusyjne i
nie wplywaja na wartosc merytoryczn^ przedstawionej dysertacji. Podsumowuj^c,
stwierdzam, ze praca doktorska mgr inz. Pawla Urbanowicza, jest oryginalna,
nowatorska i dostarcza wielu cennych informacji na temat wtasciwosci materii
organicznej w glebach organicznych modyfikowanych przez procesy deluwialne i
aluwialne w roznych warunkach krajobrazowych Pojezierza Mazurskiego, Niziny
S?popolskiej oraz Zukw Wislanych, a szczegolnie okreslenie wptywu procesow
namulania na zawartosc frakcji labilnych i stabilnych. Doktorant zgromadzil obszerny



material badawczy, do ktorego dobral wlasciwe melody badawcze, co swiadczy o
dobrym przygotowaniu mgr inz. Pawla Urbanowicza do prowadzenia prac naukowych
i wskazuje na jego dociekliwosc i rzetelnosc analityczna,.

5. Wniosek koncowy

Przedstawiona do oceny rozprawa mgr inz. Pawla Urbanowicza pt.
,,WLASCIWOSCI MATERII ORGANICZNEJ GLEB MURSZOWYCH O ROZNYM
STOPNTU ZAMULENIA W KRAJOBRAZACH POLSKI POLNOCNO-
WSCHODNIEJ", wnosi noweelementypoznawcze iutylitarne i zaslugujenawysoce
pozytywna, ocene. Zakres i tresc dysertacji kwalifikujq ja. do dyscypliny ochrona i
ksztaftowanie srodowiska w dziedzinie nauk rolniczych. Stwierdzam, ze rozprawa
zostala wykonana zgodnie z wymogami Ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, z dnia 14 marca 2003, (Dz.U. 2017
poz. 1789). Dlatego wnioskuj? do Wysokiej Rady Wydzialu Ksztattowania Srodowiska
i Rolnictwa Uniwersytetu Warmirisko-Mazurskiego w Olsztynie, o dopuszczenie
Doktoranta do dalszych etapow przewodu doktorskiego.

U-
Dr hab. inz. Ha ma Jaworska prof. UTP
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