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                                   Poznań, 18 grudnia 2020 r. 

prof. UAM dr hab. Beata Messyasz  

Wydział Biologii UAM w Poznaniu 

 

RECENZJA 

rozprawy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Malinowskiej 

pt.: „Glony w biotopach wodnych zakładu przemysłu wapienniczego Trzuskawica S.A.”, 

wykonanej pod kierunkiem dr hab. prof. UJK Joanny Czerwik-Marcinkowskiej,  

z Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

Od szeregu lat podejmuje się próby tworzenia alternatywnych metod zagospodarowania 

wody przemysłowej, użytkowanej w różnych procesach technologicznych i odprowadzanej do 

środowiska naturalnego przez system zbiorników lub kanałów. Zastosowanie nowoczesnej 

technologii poprawia właściwości fizykochemiczne wody i zwiększa możliwości jej wielokrotnego 

wykorzystania. Działalność ta wpisuje się w obecny nurt ochrony środowiska, gdzie nowatorskie 

podejście do poprawy jakości wody w zbiornikach o oddziaływaniu antropogenicznym ma 

spowodować zmniejszenie zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka. Przemysłowe zbiorniki 

wodne pochodzenia antropogenicznego cieszą się wzrastającym zainteresowaniem naukowców, co 

odzwierciedla wzrost doniesień publikacyjnych w ostatnich latach, z 35 (w 2000r.) do blisko 285 w 

2020r., co spowodowane jest głównie ich unikalnymi właściwościami, brakiem systematycznych i 

powtarzalnych badań oraz niepełną informacją dotyczącą bioindykacyjnych wartości wskaźników 

biologicznych. Ramowa Dyrektywa Wodna oparta jest na koncepcji ekologicznego podejścia do 

oceny wód, która ma odzwierciedlać zmiany antropogeniczne a jedną z grup organizmów 

wytypowaną do oceny jakości ekologicznej wód jest fitobentos okrzemkowy.  

 Przedstawiona do recenzji praca doktorska Pani mgr Agnieszki Malinowskiej wpisuje się w 

tematykę badań nad poznaniem biotopów wodnych czynnych zakładów przemysłowych (w tym 

przypadku zakładu przemysłu wapienniczego) a wobec zachodzących zmian w środowisku 
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związanych z działalnością antropogeniczną, temat pracy jest bardzo aktualny, a otrzymane wyniki 

mogą mieć zastosowanie aplikacyjne. Dysertacja została wykonana pod kierunkiem dr hab. prof. 

UJK Joanny Czerwik-Marcinkowskiej, z Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 

Kielcach. Rozprawa doktorska mająca układ typowy dla tradycyjnych rozpraw doktorskich, 

napisana jest poprawnie, ułożona logicznie, powoli wprowadzając i przeprowadzając czytelnika 

przez skomplikowane zagadnienia poruszane w pracy, dotyczące wyników i ich interpretacji. Liczy 

175 stron i jest podzielona na klasyczne rozdziały: 

-  wstęp (23 strony), 

- cele badań i hipotezy badawcze (1 strona), 

-  charakterystyka terenu badań (4 strony), 

- materiały i metody (9 stron), 

-          wyniki (91 stron) 

- dyskusję wyników (13 stron), 

- wnioski (2 strony),  

- bibliografię, zawierającą 197 pozycji literaturowych, obejmujących ważniejsze prace 

oryginalne i książki, dotyczące tematyki z zakresu dysertacji,  

-  spis rycin i tabel (7 stron),  

- streszczenie (2 strony), 

-           Abstract – podsumowanie napisane w języku angielskim (2 strony). 

Dysertacja doktorska rozpoczyna się wykazem skrótów wraz z ich objaśnieniem w języku 

angielskim i języku polskim.  

Tytuł przedstawionej rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Malinowskiej został poprawnie 

zdefiniowany i odpowiada przedstawionym wynikom badań.  

 W części literaturowej (Wstęp) Doktorantka przedstawiła założenia europejskiej polityki 

dotyczącej procesu eutrofizacji i gospodarki wodnej w ramach Ramowej Dyrektywy Wodnej i ich 

realizację w Polsce, oraz w szerokim zakresie omówiła mikroelementy i makroelementy środowiska 

wodnego, ze szczególnym uwzględnieniem metali ciężkich i ich roli w procesach biologicznych. 

Wstęp to także podsumowanie dotychczasowej wiedzy o dziedzinie, której poświęcona jest 

rozprawa, a więc zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych wody biotopów zlokalizowanych na 

terenie zakładów przemysłowych i znaczenia potencjału bioindykacyjnego okrzemek. Z dużej 

liczby doniesień literaturowych Autorka trafnie wybrała najważniejsze, fundamentalne prace z tego 

zakresu, co tylko potwierdza Jej dobrą znajomość problematyki badawczej, którą się zajmuje. Tekst 

pracy jest komunikatywny, maksymalnie wysycony treścią, z dużą liczbą trafnie dobranych 

cytowań publikacji naukowych. W zakresie proporcji materiału literaturowego do dalszej części 
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dotyczącej badań własnych praca została właściwie skonstruowana, a zastosowany układ dysertacji 

jest logiczny i zrozumiały. Nie mam w zasadzie uwag do tej części rozprawy, która jest napisana w 

sposób czytelny.  

Po wprowadzeniu teoretycznym Doktorantka jasno określa cel pracy, którym było uzyskanie 

nowych informacji dotyczących glonów występujących w biotopach wodnych usytuowanych na 

terenie czynnego produkcyjnie zakładu przetwórstwa wapienniczego. W świetle przedstawionego 

stanu wiedzy cel ten jest w pełni uzasadniony. Do realizacji tak dość szeroko postawionego celu, 

zostały przedstawione trzy hipotezy badawcze a do ich weryfikacji cztery szczegółowe cele 

badawcze.  

Badania prowadzono na udostępnionych do badań zbiornikach wodnych (3 biotopy) na 

terenie zakładu przemysłu wapienniczego Trzuskawica S.A. Terminy poboru prób związane były z 

dostępnością biotopów w związku z cyklami produkcyjnymi i warunkami meteorologicznymi. Do 

realizacji zamierzeń Doktorantka zastosowała wiele technik badawczych opisanych w rozdziale 

Materiał i Metody. Zawiera on spis użytych w toku badań terenowych metod poboru prób wody, 

osadów i wapienia wraz z pomiarem parametrów fizykochemicznych oraz opis zastosowanych w 

toku pracy metod, w tym: fluroescencja rentgenowska (TXRF, WDXRF) do określenia koncentracji 

pierwiastków, chromatografia jonowa z detekcją konduktometryczną, oznaczenie chlorofilu, 

prowadzenie hodowli glonów, analiza diatomologiczna. Do opracowania wyników zastosowano  

wielowymiarowe analizy statystyczne uwzględniając metodę aglomeracyjną i metodę podziałową. 

Zatem, opisane w pracy doktorskiej wyniki mgr Agnieszka Malinowska uzyskała dzięki 

wieloaspektowym badaniom, a ich istotność statystyczna została przez nią zweryfikowana. Opis 

metod jest moim zdaniem wyczerpujący i klarowny. W opisie znalazła się informacja według 

jakiego źródła przedstawiono systematykę zidentyfikowanych taksonów glonów (str. 39) oraz za 

jakimi autorami korzystano z wzorów do obliczeń indeksów stanu troficznego (TSI) oraz indeksów 

okrzemkowych (ID, IPS, IDG) i charakterystyki ekologicznej biotopów.   

Część dotyczącą omówienia wyników badań Doktorantka rozpoczęła od 

scharakteryzowania układu biotopów pod względem wartości parametrów fizycznochemicznych   z 

uwzględnieniem stężenia 14-16 pierwiastków (tabele 3-10) oraz wykazu zidentyfikowanych 

glonów wraz z ich dokumentacją fotograficzną. Taki układ w znaczący sposób ułatwia czytelnikowi 

podążanie za tokiem myślenia Autorki przy prezentacji wyników dotyczących oceny biologicznej 

jakości wody na podstawie okrzemek oraz uzyskanych zależności w ramach wielowymiarowych 

analiz statystycznych.  Wyniki badań są opisane poprawnie, ryciny są starannie przygotowane a w 

opisie wyników przedstawiono dokładnie o jaką wartość dane parametry wzrastają. Bardzo dobrym 

rozwiązaniem graficznym jest zamieszczenie na jednej stronie trzech wykresów obejmujących 
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zmiany w analizowanym parametrze (np. ryc. 20 – TSISD, TSICHL, TSITP) czy korelacja parametrów 

wody oraz glonów w poszczególnych biotopach (ryc. 24), co pozwala na szybkie porównanie 

istotnych różnic pomiędzy analizowanymi wartościami. Staranne i szczegółowe opisy pod 

rycinami, każdorazowo z uwzględnieniem stosowanych skrótów, dodatkowo zwiększają szybkość 

interpretacji zamieszczonych na nich wyników. Doktorantka wnikliwie podeszła do wielostronnego 

analizowania swojego modelu zależności pomiędzy występowaniem glonów a czynnikami 

środowiskowymi badanych biotopów posługując się przemyślaną grupą analiz statystycznych 

służących weryfikacji uzyskanych wyników. Krytycznie porównuje swoje wyniki otrzymane po 

zastosowaniu różnych metod statystycznych. Wskazuje różnice i umiejętnie wyjaśnia przyczyny 

rozbieżności wyników. Zwraca uwagę na problem z analizą statystyczną oraz na to jak ważne są 

dodatkowe etapy walidacji uzyskanych wyników różnymi metodami. Tę część rozprawy 

doktorskiej oceniam bardzo wysoko.    

Rozdział Dyskusja jest napisany dojrzale i rzeczowo. Umiejętnie dyskutuje Autorka swoje 

wyniki i wszystkie etapy pracy, dzięki którym określiła jakość wody badanych biotopów w oparciu 

o wskaźniki ekologiczne, zarówno biologiczne jak i chemiczne, a także omawia znaczenie swoich 

badań. Uzyskane wyniki krytycznie zestawia z danymi literaturowymi i właściwie 

przedyskutowuje, co świadczy o jej doskonałej orientacji w badanej dziedzinie. Zamieszczony w 

pracy materiał badawczy jest opisany bardzo dobrze i w zrozumiały sposób, a opracowane wnioski 

są logiczną konsekwencją uzyskanych wyników badań. Praca doktorska mgr Agnieszki 

Malinowskiej zawiera wiele bardzo dobrze udokumentowanych wyników badań. Do 

najważniejszych zaliczam w obszarze badań podstawowych wykazanie, że biotopy wodne  pod 

względem wskaźników biologicznych wskazują na stabilne warunki ekologiczne i równocześnie nie 

wykazują jednoznacznego powiązania glonów z badanymi parametrami jakości wody. Pani mgr A. 

Malinowska otrzymała bardzo interesujące wyniki dotyczące wyodrębnienia trzech grup 

parametrów wykazujących wzajemną korelację oraz wykazała, że powstające podczas produkcji 

przemysłowej zanieczyszczenia stałe mogą łatwo przenosić się między biotopami. Wobec 

zachodzących zmian w środowisku, związanych z działalnością antropogeniczną, otrzymane wyniki 

mogą mieć zastosowanie aplikacyjne przy wyborze pierwiastków do monitoringu i szybkiej oceny 

stanu ekologicznego takich wód.   

Ocena edytorskiej strony rozprawy 

 Praca doktorska pod względem edytorskim i językowym zredagowana jest bardzo starannie. 

Bardzo dobrze się ją czyta, zawiera 40 rycin oraz 32 tabele. Doktorantka jednak nie ustrzegła się 
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szeregu drobnych błędów gramatycznych czy literówek, które jednak nie wpłynęły na zrozumienie 

tekstu. Przykładowo: 

- na stronie 20 jest zapis glonów w randze rodzajowej: Aphanisomenon, Limnotrix, Planktotrix a 

powinno być Aphanizomenon, Limnothrix, Planktothrix; na stronie 52 Bacillariophytae a powinno 

być Bacillariophyta albo Bacillariophyceae; w tabeli 11 na stronie 53 w wierszu 19 przy taksonie 

Cymbopleura brakuje sp. 

- ujednolicenia wymagają stosowane zapisy np. fizykochemiczne jest stosowane konsekwentnie 

przez większość tekstu ale na str. 142 mamy zapis fizyko-chemiczne; na stronie 21 mamy zarówno 

zapis nutrientów jak i biogenów; 

- na stronie 39 brak zamknięcia nawiasu; str. 113 brak „i” w słowie naturalnie a na str. 145 w słowie 

„pozwaliła” powinna być litera „o” bo chodziło o słowo „pozwoliło”.  

- w tabeli 2 na stronie 29 przy wykazie zasobów złóż w ujęciu geologiczno-bilansowym i 

przemysłowym oraz w kolumnie wydobycie brakuje jednostek – można tylko podejrzewać, że 

chodzi o tony; na stronie 85 w opisie tabeli 12 mamy „Skład gatunkowy i liczebność okrzemek…” 

– czy chodzi o liczebność okryw czy komórek okrzemek? 

- ryciny 18a-c na stronach 87-89 prezentujące profil ekologiczny badanych biotopów są mało 

czytelne i wymagają zmiany. 

Należy jednak podkreślić, że w rozprawie konsekwentnie stosowano używanych skrótów, co było 

dużym ułatwieniem dla czytelnika. Szczególnie pomocne były skróty taksonów glonów 

zamieszczone na stronach 109-110 ułatwiające interpretację wykresów zamieszczonych w rozdziale 

5.8. Również umieszczenie w tabelach 16-18 kolumny ze stanowiskami gdzie notowano 

poszczególne taksony okrzemek daje pełen obraz zróżnicowania przestrzennego biowskaźników i 

ułatwia interpretację charakterystyki ekologicznej badanych biotopów.    

Czytając pracę nasunęło mi się kilka pytań: 

1. W rozdziale Wstępu na stronie 13 podano „Makrofity, okrzemki i sinice mają ograniczoną 

zdolność regulowania stężenia metali ciężkich w komórkach.” Czy to zjawisko dotyczy tylko tych 3 

grup organizmów wodnych? Czy coś je łączy? 

2. Systematyka okrzemek podlega ciągłym zmianom i w nawiązaniu do zastosowanego w pracy 

terminu Bacillariophyta (Bacillariophyceae) chciałam prosić o wyjaśnienie, jakie kryteria są 

obecnie stosowane do wyróżnienia tej grupy organizmów? Czy szybkie zmiany wyróżniające nowe 

jednostki taksonomiczne okrzemek np. w randze rodzajowej są skorelowane z weryfikacją 

istniejących i ustaleniem ich nowych ekologicznych wartości wskaźnikowych w zbiornikach 

wodnych?  
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3. Ile faktycznie oznaczono taksonów sinic i glonów w badanych biotopach? Na stronie 52 podano, 

że przy użyciu metod mikroskopowych zidentyfikowano dwa taksony sinic i 81 taksonów glonów a 

w tabeli 11 wykazano łącznie 85 taksonów. 

4. W trakcie realizacji pracy doktorskiej były badane trzy biotopy (zbiornik zarybiony, zbiornik 

wody technologicznej, kanał odwadniający). W wynikach (str. 108) i dyskusji (na str. 144-145) mgr 

Malinowska przedstawiła informację o trzech niezależnych grupach parametrów abiotycznych i 

biotycznym (chlorofil) uzyskanych w ramach wielowymiarowej analizy statystycznej, mogących 

mieć potencjalne zastosowanie w ocenie zanieczyszczającego wpływu zakładu przemysłowego na 

badane biotopy. W dyskusji pracy doktorskiej zabrakło mi szerszej polemiki czy przy braku 

wpływu parametrów badanej wody na różnicowanie składu gatunkowego okrzemek zasadne jest 

stosowanie indeksu okrzemkowego przy ocenie jakości wód zbiorników pochodzenia 

antropogenicznego? W związku z tym proszę o wypowiedź na ten temat. 

5. W opracowaniu rozprawy doktorskiej brakuje mi wyraźnego określenia perspektyw dalszych 

badań zbiorników wodnych pochodzenia antropogenicznego (mając na uwadze 10 czynnie 

eksploatowanych złóż przez przemysł wapienniczy w rejonie świętokrzyskim). W tym miejscu 

chciałabym poprosić Doktorantkę o rozwinięcie tego wątku i stosowny komentarz.   

Podsumowanie 

 Rozprawa doktorska Pani mgr Agnieszki Malinowskiej ma dużą wartość poznawczą i wnosi 

ważne dane do dziedziny której dotyczy. Szczególnie cenne jest opracowanie modelu badawczego 

wskazującego wpływ parametrów wody zanieczyszczonej przez przemysł wapienniczy na badane 

biotopy bez jednoznacznego powiązania ze składem gatunkowym glonów. Została podjęta ważna i 

aktualna tematyka badawcza jakości biotopów wodnych czynnych zakładów przemysłowych. 

Ponadto otwiera ciekawe perspektywy dalszych badań wód użytkowanych w procesach 

technologicznych i ich roli w środowisku naturalnym. Poszczególne rozdziały są zwarte a główny 

cel badawczy znajduje w każdym z nich właściwe miejsce. Dobrze udokumentowane, oryginalne 

wyniki badań świadczą o dobrym przygotowaniu Autorki do samodzielnej pracy naukowej, o 

umiejętności zdefiniowania problemu badawczego i jego rozwiązania, a także o znajomości 

rozległego piśmiennictwa w badanej dziedzinie i zdolności dyskusji własnych wyników 

badawczych w oparciu o dane literaturowe. Zaprezentowane wyniki, zawierające istotne elementy 

nowości naukowej, dowodzą umiejętności planowania i przeprowadzenia badań naukowych oraz 

interpretacji uzyskanych wyników, co pozwoliło na zrealizowanie założonego celu pracy. 

Recenzowaną rozprawę oceniam bardzo wysoko, a przedstawione w recenzji drobne uwagi i 

komentarze w niczym nie umniejszają pozytywnej oceny rozprawy.  
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Stwierdzam, że rozprawa doktorska Pani mgr Agnieszki Malinowskiej pt. „Glony w 

biotopach wodnych zakładu przemysłu wapienniczego Trzuskawica S.A.” jest wynikiem 

samodzielnych, wieloletnich, trudnych, wyjątkowo solidnie przeprowadzonych badań, ma dużą 

wartość naukową a Autorka jest dobrze przygotowana do prowadzenia prac badawczych. Praca 

spełnia wymagania stawiane pracom doktorskim określone w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 

2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. z 2017 r. poz.1789), uwzględniając przy tym indywidualny wkład doktoranta w powstanie 

publikacji zbiorowych zgodnie z par. 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 

czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o 

nadanie tytułu profesora. Z pełnym przekonaniem zwracam się do Komisji Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne z 

wnioskiem o dopuszczenie Autorki rozprawy do dalszych etapów przewodu doktorskiego w 

dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne, w tym do publicznej 

obrony rozprawy.   

 

                                                                                          

                                                                               Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz  

 


