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Recenzja

rozprawy doktorskiej mgr Joanny Marii Pielech

pt, ,,Wpływ transformacji muterii organicznej odwodnionyclt utworów torfowyclt na zasoby

i formy fosforu g lebowego "

Recenzję wykonano na zlecenie Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Przyrodnlczo-

Humanistycznego w Siedlcach - dr, hab. Mirosława Minkiny, prof. uczelni. Praca doktorska

została zręaltzowana w Instytucie Rolnictwa i Ogrodnictwa Wydziału Agrobioinzynierii i

Nauk o Zwterzętach pod kierunkiem dr. hab, inz. Marcina Bechera, prof. uczelni.

1. Wybór tematu i jego uzasadnienie

Rolrricze uzytkor,vanie gleb torfbwych \Ę/maga ich odwodnienia w celu przystosowania

do prodr_rkcji rolniczej. Odwodnienie torfowisk inicjuje szereg przemian masy glebowej,

radykalnie zmieniając właściwości gleb. Proces mineralizacji materii organicznej przyczynta

się clo zmtriejszantamtąższości warstwy organicznej, co w konsekwencji prowadzi do zaniku

gleby organicznej, Uwalniany" dwutlenek węgla dostaje się do atmosfery, zwiększając pulę

tego składnika. Zakumulowane w szczątkach roślinnych i humusie składniki biogenne są

uwalniane i przenikają do wod gruntowych. co prowadzi do ich eutrofizacji. W Europie

torfowiska niskie były powszechnie odwadniane w celu uzyskania gruntów przydatnych do

uprawy łąk. Szczególnie duzo tortbwisk odwodniono w XIX wieku i w pierwszej połowie XX

wieku. W Polsce odwodniono ok. 80% powierzchni torfowisk, zwłaszcza typu niskiego.

Przeobrazenia odwodnionych gleb torfowych obejmują pedogeniczną transformację

szczątków roślinnych, co prowadzi do wzrostu zawarlości substancji humusowych i

wykształc enia charaktery sty cznej dla rrrurszów struktury ziarni stej .
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Dotyclrczas wiele uwagi poświęcono charakterystyce glebowej materii organicznej

odwodnionych gleb torfowyclr. badając między innymi rożnę frakcje substancji humusowych.

Nalezy podkreślic długotrwałe tradycje badań procesLl murszenia w Polsce i uznane w nauce

Światowe.j osiągnięcia polskich badaczy. Jednym z zagadnień nadal skupiającym uwagę

badaczy są przemiany fosforu w odwodnionych glebach torfowych, Przemiany te obejmują

m.in. mineralizację i irnmobilizację, rozpuszczanie i strącanie, utlenianie i redukcję, sorpcję,

chelatowanie. Gleby organiczne są waznym lezerwuaręm fosforu, ktory w glebach torfowych

występuje głównie w połączeniaclr organicznych. Jednak w trakcie procesu murszenia część

fosforu przechodzi w formy mineralne podatne na uwalniante przy zmianach potencjału

redox. Zmlan5, uwilgotnienia. w tyln ponowne nawodnienie przesuszonych gleb murszowych

moze prowadzic do uwalniania fosforu do środowiska, a tym samym do eutrofizacji wód

powierzchniowych i gruntowyclr. Dotyczy to nie tylko łąkowo uzytkowanych gleb

organicznych, ale takze renaturyzowanych torfowisk, w których podniesiono poziom wody w

celu przywrócenia procesu akumulacji torfu. Skala i mechanizmy tych zjawisk w
torfowiskach Polski nie są jeszcze w pełni poznane. Utrudnia to podejmowanie racjonalnych

dzlałań rolniczych, w tym nawozenia fosforem gleb torfowch użytkowanych łąkowo.

W związkll z powyższym, należy uznac za ttzasadnione podjęcie przez Autorkę

recenzowanej pracy szczegołowych badań dotyczących zasobów i form fosforu w

odwodnionych glebach torfowych w powiązanlu z transformacją materii organicznej tych

gleb. Ocenwna rozprawa jest próbą wypełnienia luki w wiedzy i ptzyczynia się do lepszego

pozlrania zagadnień waznyclr z naukowego i gospodarczego punktu widzenia.

2. Struktura pracy

Dysertacja została przygotowana zgodnie z wymogami stawianymi tego typu

opracowaniom. Składa się z sześciu głównych rozdzlałow: wstęp i cel pracy; przegląd

1iteratur,v; obszar i materiał badań; metody badań laboratoryjnych; omowienie wynikow

badań i ich dyskusja; stwierdzenta i wnioski, a także zawlęra spis wykorzystanej literatury

oraz streszczenie w języku polskim i angielskim oraz zńączniki. Głownę rozdziaŁy rczprary
zostały podzielone na 16 podtozdziałów pierwszego rzędu i 14 podrozdziaŁów drugiego

rzędu. Na koricu placy zamieszczono ,,Załączniki" w postaci fotografii przedstawiających

profile badanych gleb i ich otoczenie.

Praca jest obszerna, gdyż łączrrie ze spisem iiteratury i załącznikami obejmuje 158 stron

wydruku komputerowego, Struktura pracy oraz proporcje objętościowe rozdziałow moim

zdaniem są prawidłowe i dobrze eksponują uzyskane rezultaty,



3. Metodyka badań

Badania terenowe plzeplowadzono w 2015 r. na torfowiskach zlokalizowanych w

dorzeczu dolnego biegu Kanału Wieprz-Krzna. Pod względem regionalizacji

fizycznogeograficznej Polski jest to Polesie Zachodnie (makroregion) i Zaklęsłość Łomaska

(mezoregion). Duzy udział torfowisk w pokryciu powierzchni, ich rolnicze uzytkowanię otaz

wpływ funkcjonowania Kanału Wieprz-Krzna na gleby organiczne uzasadniąą wybor

obiektów do badań.

Do szczegółowych badań wybrano siedem roziegłych, uzytkowanych łąkowo torfowisk,

z ktorych cztery połozone są w dolinie rzeki Białki, a trzy na torfowiskach bezpośrednio

przylegających do Kanału. Wszystkie są uzytkowane jako łąkt, najczęściej należące do

kompleksu 2z (użytki zielone średnie), a jeden obiekt należy do kompleksu 3z (użytki zielone

słabe i bardzo słabe). Badaniami objęto siedem profili glebowych, które szczegołowo opisano

i zaltczono według Systematyki gleb Polski (2019) do następujących jednostek: gleba

murszowa hemowa (5 profili), gleba murszowa saprowa (1 profil), gleba torfowa murszowa

(1 profil). Badania objęły 34 próbki glebowe, z których ż0 reprezentują mursze (poziom

murszik), a pozostałe - torfy. W pobranym materiale glebowym oznaczono podstawowe

właściwoścl ftzyczne i fizykochemiczne oraz całkowltą zawańość węgla, azotlJ, fosforu,

że|aza, manganll, glinu, waprria i magnezu. Zasadntcza część pracy dotyczy frakcjonowania

glebowej materii organicznej, które przeprowadzono powszechnie stosowaną metodą

sekwencyjnego frakcjonowania chemicznego. W jej wyniku uzyskano następujące frakcje

węgla organicznego: frakcja po dekalcytacji, frakcja bituminów, frakcja substancji

humusowych. frakcja kwasów fulwowych. fiakcja kwasów huminowych, frakcja humin

(pozostałośc po ekstrakcii). Równolegle w próbkach świezych przeprowadzono sekwencyjne

frakcjonowanie fosforu glebowego metodą zaproponowaną przęz Jordan i in, (2007).

Wydzielorro siedem frakcji fosforu, w tym frakcję labilną, frakcję wrażliwą na zmiany

potencjału redox, frakcję forn mineralnych i organicznych wydzielonych roztworem 0,5 M

HCl, lrakcję form zwlązanych przez substancje humusowe, frakcję rezydualną (pozostałość

po ekstrakcji).

Dodatkowo obliczono zasoby fosforu glebowego dla vnrytożnionych poziomów gleb

wyrazone w jednostkach masy fosforu na masę gleby oraz w jednostkach masy fosforu na

objętość gleby, a także dla całego profilu glebowego wyrazone w glmŻ. Obliczono także

współczynniki wzbogacenia w fosfor murszowych poziomow powierzchniowych (M1, M2,

M3) w stosunku do zalegalących ponizej poziomów torfowych,
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Uzyskane wyniki opracowano statystycznie przy pomocy programu STATISTICA 13

PL, obliczając statystyki opisowe i współczynniki korelacji prostej (liniowej). Wartości

badanych parametrów w poszczególnych poziomach glebowych porównano jednoczynnikową

analizą wariancji (ANOVA) i testem post-hoc Tukey'a.

Nalezy stwierdzić, ze uzyskano bardzo bogaty materiał badawczy" wystarczający do

wnioskowania o wpływie procesu murszenia i rolrriczego uzytkowania gleb na zasoby i formy

fbsforu w odwodniorrych glebach organicznych. Zakres i metody badań laboratoryjnych

opisano w sposób szczegołowy na 8 stronach. Podejścię metodologiczne, jak i wybor

procedur badawczych moim zdaniem są prawidłowe.

4. Dobór i wykorzystanie piśmiennictwa

Doktorantka zębrała i wykorzystała263 pozycje literatury i dwa żrodŁa internetowe, w

tym 105 obcojęzycznych. Wśród prac zagrantcznych dominują publikacje w języku

angielskim (100), ale jest takżę pięć prac w języku niemieckim. Tak duża Iiczba

piśmiennictwa wynika z interdyscyplinarnego charakteru pracy. Nalezy podkreślić

prawidłowy, wybór tematyczny cytowanych publikacj t oraz ich ścisły związek z zahęsem

pracy. Zdecydowanie przeważają prace opublikowane w ciągu ostatnich dwóch dekad, co

świadczy, że zagadnienie jest bardzo aktualne w nauce światowej. Autorka umiejętnie

wl,korzystała takżę publikacje o tematyce ogolnej oraz dotyczące flzjografii badanego

obszaru. Na uwagę zasługuje obszerny (25 str.) przegląd literatury, w którym przedstawiono

m.irr. charakterystykę glebowej materii organicznej, zagadnienia dotyczące powstawania,

znaczęnla i degradacji torfu, rolę gleby w geochemii fosforu. W rozdzińach prezentujących

wyniki badań Autorka konfi,ontuje własne wyniki z rezultatami innych autorów, a także

często powołuje się na literaturę w innyclr rozdziałach placy. Doktorantka Wkazała dobrą

znajomość obszernej literattrry przedmiotrr, & w szczególności z zakresu biogeochemii

fosforu, glebowej materii organicznej, metod badań stosowanych w gleboznawstwie,

właściwości chemicznych gleb organicznych oraz przekształceń gleb organicznych pod

r,ł,pływem odwodrrienia i rolniczego uzytkowania.

5. Dokumentacja tabelaryczna i graficzna

Zasadntcza dokumentacja pracy składa się z 46 tabel. Niektore wyniki przedstawiono w

formie rysunków, których w pracy jest 16. W tabelach zastosowano taki sam sposób

prezentacji wy,nikow, zestawiając ie dia wyróżnionyclr poziomów gleb, a w ich obrębie
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podając nriary statystyki opisowej. Dodatkowo podsumowano właściwości wyróznionych

poziomów gleb, przedstawiając średnie warlości i istotność rożnic testu ANOVA,

Moim zdaniem zastosowano właściwe sposoby w celu prezentacji uzyskanych wynikow

badań. Tabele i rysunki opracowano prawidłowo i na ogół czytelnie, mimo obszerności

zebranego materiału. Materiały dokunrentacyjne i ilustracje przygotowano starannie z

wykorzystaniem wspołczesnych technik komputerowych.

6. Merytoryczna i formalna ocena pracy

Wielowątkowe aspekty badań własnych Autorka przedyskutowała ze starannie dobraną

1iteraturą przedmiotu. Doktorantka udokumentowała oraz wnikliwie przeanaltzowała procesy

towarzyszące przeksztŃceniom odwodnionych torfów z uwzględnieniem transformacji

glebowej materii organicznej, zasobów i frakcji fosforu, Obszerne wyniki badań własnych

omówiła w sposób uporządkowany i klarowny. Udowodniła w ten sposób, ze opanowała

metody prowadzenia badań naukowych oraz techniki analitycznę. Posiadłatakżę umiejętnośó

interpretacj i i dyskusj i wyrrików.

Pracę zamyka obszerny rozdział.,Stwierdzenia i wnioski" (łącznie ttzy strony druku).

Są to zarówno stwierdzer-ria bardziej ogolnej natury, jak i wnioski odnoszące się bezpośrednio

do uzyskanych wyników. Wnioski są zasadne i rzeczywiście wynikają z przęprowadzonych

badań. swiadczą o zręalizowaniu zamierzonych celów badawczych.

Do najważniejszych osiągnięć pracy zaliczam:

. podjęcie aktualnego zagadnienia ważnęgo z teoretycznego i praktyeznęgo punktu

widzenia. Przeprowadzęnie kompleksowej analizy zagadnień zwykle traktowanych

osobno i w rezultaclę znaczne pogłębienie wiedzy o relacjach zachodzących między

stanetn ptzeobrażenia giebowej materii organicznej a zasobami i frakcjami fosforu.

o zastosowanie do wydzielania frakcji iosforu nowoczesnych i odpowiednich dla gleb

organicznych metod, które dają rnożliwość identyfikacji róznych frakcji fosforu, w

tym istotnych w badanych glebach frakcji związanej z substancjami humusowymi

oraz frakcji podatnej nazmlany potencjału redox.

r przeprowadzenie badań w trzech poziomach mLlrszu o postępującym zaawansowaniu

transformacji glebowej materii organicznej (poziomy M1, ll2, M3) oTaz w

zalegających bezpośrednio ponizej poziomach torfu, co umozliwiło prześledzenię

ilościowych i jakościwych zmiatr w ujęciu profilowym,
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Objęcie badaniami najnizszego podpoziomu w obrębie poziomu murszowego

(podpoziom grubopryzmatyczny lub masywny - M3. stopniowo prueahodzący w torf

murszejący) i wykazar'ie jego specyfiki pod wzgiędem transformacji materii

organicznej i zawarlości frakcji fbsforrr. Moirrr zdaniem jest to ważny efekt pracy,

gdyz wykazuje stopniowe przesuwanie się frontu murszenia w głąb profilu, a

zagadnienie w tym ujęciu nie było 1eszcze badane,

Wrrikliwa interpretacja stosunku C:P w profiiach badanych gleb. w tym zaleznoŚci

tego paranretru od innych cecl-i gieb i jego zawężenta pod wpływeln procesu

murszettia,

Określenie zasobów fosforu w profilach glebowych w prze|iczeniu na masę gleby, a

także na objętość gleby, co jest niezmiernie ważnę w glebach organicznych o

zr ożnlcow alrej w pro fi lu gęsto śc i obj ęto ściowej .

włączenie się do naukowej di,sktrs.ji na temat rnobilności fosforu w odwodnionych

glebaclr orgarricznych i wpływu tego procesu na eutrofizację środowiska.

Krytyczne podejście do uzyskanych wyników i ich wnikliwa dyskusja na tle literatury.

Lektura pracy nasunęła mi kilka uwag dyskusyjnych i kryĘcznych:

W pracy wykorzystano wyjątkowo szerokie spektrum literatury przedmiotu,

chciałbym jednak zwTocIQ uwagę na trzy pozycje, które mozna wykorzystaĆ podczas

przygotowywania fragmentów pracy do druku: Okruszko H. 1,964. Ustalanie

nawozenia fosforem gleb torfowych na przykładzie torfowiska Kuwasy. Wiad, IMUZ

4(ż):9-70; PrzesmyckaW.19]4. Występowanie fosforanow glinu, że|aza i wapnia w

profilach gleb torfowo-murszowych. Wiad. IMIJZ r2Q): 117-I39; Parent L, E., Khiari

L. 2003. Nitrogen and plrosphorus balance indicators in organic soils, 2003. [In:]

Organic soils and peat materials for sustainable agriculture. edited by Lćon-Etienne

Parent and Piotr Ilnicki, CRC Press, Boca Raton: 105-136.

W tabeli 3 przedstawiono budowę profili badanych gleb, a jednocześnie głębokości z

ktorych pobrano probki do anallz laboratoryjnych. W przypadku profili 6 i 7 podano

występowanie pod torfem utworu mineralnego (piasku gliniastego i piasku luznego),

W pozostałych profilach podano tylko występowanie warstw torfu, dlatego wskazane

byłoby podanie dla wszystkiclr badanych gleb całkowitej miązszości warstw torfu i

głębokości zalegania mineralnego podłoza, gdyżma to wpływ na gospodarkę wodną

gleb i bilans składników pokarmowych.
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Podczas przygotowywania do druku fragmentów pracy celowe byłoby przedstawienie

niektorych istotnych zalężnośct rrie tylko w postaci współczynikow korelacji prostej,

Ięcztakże w postaci regresji liniowej.

W niektórych przypadkach Autorka zbyt ostroznie interpretuje uzyskane wyniki,

uzywając słowa ,,prawdopodobnie", np. ,,Prawdopodobnie jest to skutkięm silnego

zagęszezęnla fazy stałej gleb w procesie murszenia, (...)" (str. 68). W tym przypadku

lepiej jest napisac: ,,Jest to między innymi skutkiem silnego zagęszezenla fazy stałej

gleb w procesie murszenia (...)".

Powyższe uwagi rnają głownie charakter uzupełnień i poprawek redakcyjnych i nie

podważają mojej zdecydowanie pozytywnej oceny pracy. Mogą być one wykorzystane

podczas przygotowywaniu fragmentów pracy do druku. Reasumując stwierdzam, że praca

doktorska nrgr Joanny Marii Pielech.jest oryginalnym rozwtązanlem problemu naukowego i

dostarcza wielu nowyclr infornrac.ii odnośnie przekształceń gleb organicznych pod wpływem

odwodnienia. Recenzowana dysertacja podaje konkretne dane, które można wykorzystaó przy

planowanu racjonalnego uzytkowania, w tym nawozenia odwodnionych gleb organicznych.

Uzyskane wyniki mozna wykorzystać do oceny aktuainego i potencjalnego ryzyka d|a

środowiska związanego z przemlanami odwodnionych gleb organicznych. W pracy wnikliwie

przeanaltzowano siedem protili glebowych reprezentującyclr typowe obiekty melioracyjno-

łąkarskie, ale zawiera ona wiele interesujących obserwacji i wniosków, które mogą być

wykorzystane w planowaniu prawidłowego uzytkowania, w tym nawozenia na podobnych

obiektach.

7. Wniosek końcowy

Przedstawiona do oceny rozplawa mgr Joanny Marii Pielech pt. ,,Wpłlnu transformacji

ruaterii organicznej odwodnionych utworów torfowych na zasoby i formy fosforu glebowego"

została wykonana w oparciu o starannie oplacowaną metodykę badań i jest dobrze

udokumentowana. Obszerny zakres badań terenowych i iaboratoryjnych wskazu1ę na dobre

przygotowanie Autorki do prowadzenia interdyscyplinarnych prac naukowych, Na

podkreślenie zasługuje zastosowanie róznorodnych metod badawczych, adekwatnych do

rozwiązywanego problemu. Swiadczy to o dobrym przygotowaniu Autorki do badań

naukowych, jej szerokiej wiedzy, systematyczności i pracowitości. Recenzowana praca wnosi

nowę elementy poznaweze i utylitarrre. więc zasługuje na pozytywną ocenę. ZaWęs

tenratyczny pracy uniejscawia.ją w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia.
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Szeroki zakres badań polowych i laboratoryjnych świadczy o dobrej organizacji pracy i

wyposazeniu w aparaturę badawczą macierzystej jednostki Doktorantki * Zakładu

Gieboznawstwa i Cherni Rolniczej UPH w Siedlcach, w ktorym od wielu lat z powodzęniem

rozwijana jest tematyka badawcza dotycząca gleb organicznych, początkowo pod kierunkem

prof. dr, hab, Stanisława Kalelnbasy. clr. h.c. i prof. dr hab. Doroty Kalembasy, a od kilku lat

pod kierunkiern dr. lrab. Marcina Bechera. prot, uczelni.

Sfwierdzam, że recenzowana rozprawa w pełni spełnia warunki określone w art. 13

ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym

oraz stopniach i Ętule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852, ze zmianami, w

zlviązku z art.179 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę -
Prarvo o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz. U. z żOt8 r.) poz. 1669). Wnioskuję o

dopuszczenie jej Autorki - Pani mgr Joanny Marii Pielech do dalszych etapów

przewodu doktorskiego. Jednocześnie, biorąc pod uwagę wysoki poziom naukowy

rozprawy, wnioskuję do Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-HumanisĘcznego w

Siedlcach o wyróżnienie Autorlłi stosowną nagrodą.

O1sztyn, 11 lutego 20ż0 r.

uQdułtJ,\L
Prof. dr hab. inż. Andrzej Łąchacz


