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Ocena
rozprawy doktorskiej mgr Joanny Heleny Przybylskiej p.t. „Wpływ 
antropopresji na wybrane elementy geoekosystemów małych zlewni Gór 
Świętokrzyskich”

Rozprawa doktorska pani mgr Joanny Heleny Przybylskiej jest 
obszernym i bardzo interesującym studium poświęconym antropopresji w 
małych zlewniach wyżynno-górskich. Opracowanie to dotyczy bardzo aktualnej 
problematyki badawczej podejmowanej w krajach, w których w ostatnich 
kilkudziesięciu latach obserwuje się postępującą degradację środowiska 
naturalnego. Problem ten związany jest głównie z przekształcaniem rzeźby 
terenu, zmianami stosunków wodnych oraz z zanieczyszczeniami pochodzenia 
przemysłowego, rolniczego, a także ze zmianami użytkowania terenu. 
Wzrastający poziom antropogennych zanieczyszczeń wpływa na fizjologię oraz 
morfologię organizmów, a w skrajnych przypadkach prowadzi do ich 
obumierania. Wtedy konieczne jest przygotowanie katalogu działań 
naprawczych.

Recenzowana rozprawa wpisuje się też bardzo dobrze w koncepcję 
rozpoznania i funkcjonowania geoekosystemu rzecznego. Należy wyraźnie 
podkreślić, że antropopresja, która jest głównym tematem rozprawy, modyfikuje 
naturalne powiązania przyczynowo-skutkowe pomiędzy składowymi 
geoekosystemów. Wieloaspektowe badania systemów zlewni są wyzwaniem dla 
dużych zespołów w ramach poważnych programów naukowych. Dlatego 
godnym pokreślenia jest fakt realizowania omawianego tematu przez jedną 
osobę w ramach rozprawy doktorskiej. Należy również podkreślić, że w 
obszarach wyżynnych czy też w górach niskich, jak Góry Świętokrzyskie 
brakuje kompleksowego opracowania systemów rzecznych w zlewniach o 
zróżnicowanej antropopresji.

Celem podjętych badań Doktorantki była ocena wpływu antropopresji w 
małych zlewniach w północnej części Gór Świętokrzyskich na: stan koryt 
rzecznych oraz cech fizyko-chemiczne wód i osadów, a także na warunki życia 
fauny w ciekach. Doktorantka przeanalizowała typy pokrycia terenu zlewni 
cząstkowych, dokonała oceny hydromorfologicznej, analizy stanu cieków, 
badała wybrane parametry stanu fizyko-chemicznego i składu chemicznego wód 
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rzecznych w cyklu miesięcznym dla wybranych rzek, badała skład chemiczny 
osadów dennych oraz muszli wybranego bioindykatora. Na podstawie bogatej 
literatury międzynarodowej Doktorantka dokonała wyboru wrażliwego 
bioindykatora jakości wód i osadów dennych i zastosowała go skutecznie w 
badanym terenie. Tym najlepszym bioindykatorem okazały się małże z gatunku 
skójka gruboskorupowa. Ponieważ gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną, 
przedmiotem zainteresowania były jedynie puste muszle tych zwierząt.

Przedstawiona do recenzji rozprawa jest oparta na samodzielnie 
zebranym materiale źródłowym w terenie i laboratoriach oraz wiedzy 
zaczerpniętej z zblisko 260 cytowanych źródeł głównie z literatury 
międzynarodowej. Składa się na nią, 166 stron tekstu, 39 rycin tzn. map, 
wykresów, schematów, 27 tabel oraz 6 fotografii.

Praca ma logiczny i przejrzysty układ i składa się z sześciu rozdziałów. W 
rozdziałach 1 i 2 zostały zarysowane: problematyka badań, cel pracy, metody 
badań terenowych, laboratoryjnych i kameralnych, a także charakterystyka 
wybranego bioindykatora. W rozdziale 3 dokonano charakterystyki obszaru 
badań oraz środowiska społeczno-gospodarczego. Rozdział 4 obejmuje wyniki 
badań dotyczących: pokrycia terenu, stanu hydromorfologicznego rzek, stanu 
populacji małży, stanu fizykochemicznego wód, składu chemicznego wód, 
osadów dennych i małży, zjawisk ponadprzeciętnych oraz reakcji 
geoekosystemów na antropopresję. W rozdziale 5 zawarta jest dyskusja, a w 
rozdziale 6 podsumowanie i wnioski.

Aby zrealizować cel badań Doktorantka wybrała osiem zlewni 
cząstkowych w północnej części mezoregionu Góry Świętokrzyskie, w 
dorzeczu Nidy i Kamiennej. Badane zlewnie mieszczą się w przedziale od 22,35 
km2 do 96,42 km2. Wszystkie zlewnie uwzględnione w badaniach, objęte są 
obszarowymi formami ochrony przyrody o zróżnicowanej randze. Środowisko 
przyrodnicze tych zlewni podlega zróżnicowanym presjom antropogenicznym. 
Średnia gęstość zaludnienia tego obszaru jest stosunkowo wysoka od 72 
osób/km2 do 175osób/km2. Część obszaru badań położona jest w w granicach 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego i w jego otulinie. W badanym obszarze 
występują zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego, przemysłowego oraz 
komunalnego. Do tych źródeł zanieczyszczeń dochodzą jeszcze źródła niskiej i 
zdalnej emisji gazów i pyłów, a także zanieczyszczenia docierające wzdłuż 
dróg. Ważnym zadaniem poznania stanu geoekosytemów wybranych 8 zlewni i 
określenie wpływu antropopresji na jego funkcjonowanie jest dobór metod 
badawczych. Zdaniem recenzenta Doktorantka wykazała się dobrym 
przygowaniem do realizacji podjętego tematu, a zastosowane metody są 
adekwatne do podjętej tematyki. Dotyczy to zarówno metod terenowych, 
laboratoryjnych i kameralnych. Podczas prac terenowych Doktorantka wybrała 
rzeki i właściwe profile pomiarowe, w cyklu miesięcznym pobierała próby 
wody, dokonała oceny stanu hydromorfologicznego badanych rzek w odcinkach 
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500 metrowych, pobierała próby osadów dennych i próby pustych muszli 
małży. W warunkach laboratoryjnych określano skład chemiczny wód, cechy 
fizyko-chemiczne muszli, skład chemiczny osadów. W warunkach kameralnych 
wykonano analizy przestrzenne na mapach przy użyciu programów GIS, 
zastosowano analizy statystyczne przy użyciu odpowiednich wskaźników 
statystycznych. Dużym atutem przeprowadzonych badań jest solidne i 
konsekwentne ich wykonanie. Dla wskazania zmniennych, które w 
największym stopniu oddziaływały na chemizm wód badanych zlewni, 
Doktorantka przeprowadziła analizę głównych składowych (PCA). Analiza 
wskazała na cztery czynniki główne, wyjaśniające łącznie ponad 70% 
zmienności.

Wszystkie prace z wykorzystaniem nowoczesnych metod statystycznych 
umożliwiły Doktorantce poznanie prawidłowości oddziaływania antropopresji 
na geoekosystemy małych zlewni Gór Świętokrzyskich.

Z metodologicznego punktu widzenia rozprawa jest dobrze zaplanowana 
i wykonana. Doktorantka wykazała się bardzo dobrym przeprowadzeniem 
badań terenowych, laboratoryjnych i poprawną interpretacją wyników. Ażeby 
uzyskać maksimum informacji zastosowała wiele metod badań wzajemnie 
uzupełniających się. Dzięki szerokiemu i nowoczesnemu podejściu oraz 
odniesienia do literatury światowej rozprawa mgr Joanny Przybylskiewj nabrała 
znaczenia ponadregionalnego. Wyniki badań przedstawione w rozprawie 
doktorskiej oceniam bardzo wysoko.

Niewątpliwym osiągnięciem rozprawy jest wykazanie w sposób 
przekonywujący, że stan populacji wybranego gatunku wskaźnikowego - skójki 
grubo skorupowej w badanym obszarze jest właściwy tylko w przypadku 
Pokrzywianki i jednego odcinka Psarki. Stan populacji w skali badanego 
obszaru należy ocenić jako niezadowalający. Sytuacja tego gatunku w badanych 
rzekach nie odbiega znacząco od tej w innych rzekach Wyżyny Małopolskiej. 
Badania przeprowadzone metodą River Habitat Survey wskazują, że poziom 
przekształceń hydromorfologicznych rzek Gór Świętokrzyskich nie odbiega od 
obserwowanego w większej skali przestrzennej. W badanych rzekach Gór 
Świętokrzyskich nie stwierdzono istotnych statystycznie korelacji pomiędzy 
frekwencją, zagęszczeniem i strukturą wiekową populacji skójki 
gruboskorupowej a wskaźnikami stanu hydromorfologicznego rzek. 
Doktorantka zwróciła uwagę na to, że wymagania badanych małży odnośnie 
parametrów fizyczno-chemicznych i składu chemicznego wód nie są do końca 
poznane, Miemniej jednak analiza prac poświęconych wymaganiom 
ekologicznym skójki gruboskorupowej pozwala na wyjaśnienie niektórych 
zależności odnotowanych w badanym terenie, np. nie stwierdzono istotnych 
statystycznie korelacji między liczebnością skójek a stężeniem azotanów. 
Doktorantka wykazała, że rzeki badanego terenu są znacznie mniej narażone na 
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zakwaszenie, niż np. objęte stałym monitoringiem rzeki Wielkiej Brytanmi, 
Skandynawii czy też obszarów górskich Centralnej Europy. Wykazała również, 
że spośród badanych rzek Gór Świętokrzyskich podwyższone w stosunku do tła 
geochemicznego koncentracje wszystkich analizowanych metali ciężkich 
stwierdzono w górnym biegu Lubrzanki i w dolnym biegu Psarki. Z badań 
Doktorantki i z literatury przedmiotu wynika, że ze względu na obecność skał 
węglanowych w niektórych zlewniach rzeki mają wystarczające zdolności 
buforujące dopływ zakwaszonych wód. Z tego wynika, że każde geoekosystemy 
mają swoje stany graniczne w przemianach materialnych. Przekroczenie tego 
stanu granicznego oznacza gwałtowne przemiany geoekosystemu. W kontekście 
stanu geoekosystemów Gór Świętokrzyskich Doktorantka stwierdziła, że ten 
stan badanych rzek jest umiarkowany, że stężenia metali ciężkich w wodach 
tego obszaru były na ogół niskie, że koncentracje metali ciężkich w osadach 
dennych przekraczały wartości tła geochemicznego w dolnym biegu Psarki i w 
górnej Lubrzance. Stan populacji stójki gruboskorupowej w badanym obszarze 
jest niezadawalający. Ponadto zapropnowała poszerzenie badań jakości wód i 
osadów w stawach bobrowych i zbiornikach antropogenicznych. Podkreśliła też 
znaczenie poznawcze i praktyczne swoich badań.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że w rozprawie doktorskiej Doktorantka 
uzyskała wyraźne odpowiedzi na postawione na początku hipotezy i pytania 
badawcze. Jednak po przeczytaniu całego opracowania nasuwają się pytania, 
które mogłyby poprowadzić dyskusję na ogólniejsze pole rozważań.

Po pierwsze, dlaczego mając tak dobre dane terenowe dotyczące wpływu 
antropopresji na wybrane elementy geoekosystemów małych zlewni
Doktorantka nie pokusiła się na stworzenie schematu - modelu
przedstawiającego prawidłowości funkcjonowania badanych zlewni? Czy też 
prognozę rozwoju geoekosystemu??

Na zakończenie pragnę odnieść się krytycznie do pewnych problemów. Z 
obowiązku recenzenta chciałem podkreślić, że Doktorantka przygotowała tekst 
rozprawy starannie i poprawnie. Dopuściła się jedynie niewielkich uchybień 
dotyczących niefortunnych terminów. Czytając tekst znalazłem drobne 
niefortunne terminy.
*Np. Doktorantka napisała w odniesieniu do Lubrzanki: „ Na materiał dna 
składały się głównie kamienie, w niewielkim stopniu piasek, żwir” byłoby 
poprawnie: otoczaki, lub głazy lub frakcja głazowa...
* Ponadto Doktorantka użyła kilka razy potocznego zworotu: „a co za tym 
idzie”....

Powyższe uwagi nie umniejszają bardzo wysokich walorów 
naukowych rozprawy doktorskiej mgr Joanny Heleny Przybylskiej. 
Autorka znakomicie opanowała warsztat badawczy, zastosowała właściwe 
metody i techniki pomiarowe. Dzięki temu rozprawa doktorska stanowi bardzo 
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ciekawe i oryginalne studium z pogranicza geografii fizycznej i ekologii. Praca 
stanowi znaczący wkład do poznania prawidłowości funkcjonowania 
geoekosystemów wyżynnych i niskich gór. Stwierdzam, że recenzowana 
rozprawa doktorska jest oryginalnym rozwiązaniem problemu naukowego 
przedstawionego we wstępie pracy. Autorka wykazała się wiedzą teoretyczną 
zaprezentowaną w tekście rozprawy. Ponadto wykazała się umiejętnością 
samodzielnego prowadzenia badań naukowych.

W podsumowaniu stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Joanny 
Heleny Przybylskiej świadczy o dojrzałości naukowej Autorki i spełnia 
wymogi stawiane rozprawom doktorskim, określone w Ustawie o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z 
dnia 14 marca 2003 r. z późniejszymi zmianami. W związku z powyższym 
wnioskuję o dopuszczenie Doktorantki do dalszych etapów przewodu 
doktorskiego.

Kraków, 11 grudnia 2021 r.

/Kazimierz Krzemień/

5


