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Rozprawa doktorska mgr Mateusza Okrufiriaka dotyczy istotrego problemu - degradacji
Srodowiska przez att;ftopopresjga dokladniej dewastacjg powierzchn Ziemi przez gomictwo
odkrywkowe, z l<torym zvvrqzanejest takZe nagromadzeniemilion6w ton odpad6w. Wobec
wystgpowania w p6hrocnej i polnocno-wschodniej Polsce z162 rud cynku i olowiu oraz
wielowiekowej tradycji ich wydobywani4 Polskajest obecniejednym z gl6wnych dostawc6wnp.
cynku w Europie, ale ponosi tego konsekwencje w postaci zantecryszczetia Srodowiska oraz
skladowania odpad6w poflotacyjnych na degraduj4cych Srodowisko haldach. Do tej pory nie
opracowanoskutecmych technologii ich gospodarczngowykorrystania w skali umozliwiaj4cej np.
mrniejszeniepowierzchni terenuzajmowanegoprzezwlpehrione szlamempoflotacyjnym osadniki.
Obok deformacji powierzchni Ziemi, wskutek osiadania gruntu i zl:mlcnrychrozmiar6w
skladowisk, specyfika ich wlaSciwoScifizyko-chemicznych sprawi4 2e tercny te powinny by6
poddawanerekultywacji, aby zapobiegal zagroirenromznnqzarrp z moZliwoSci4ewentualnych
awarii i wydostawaniem sig p6lptynnej masy odpad6w zp zbiomik4 przesiqkaniem wody
zodpadow i jej oddziafywaniem na sqsiedniezbiomiki wodne i gleby, mozliwoSci4przesuszenia
gleb przylegtycha takZepyleniaztzw ,elt"

pyl6w bogatychw metalecig2ftie.Osobnyproblem

natury technicmej stanowi zagrohentestatecmoSciobwalowari skladowisk.
Zgodne z zasadamin6wnowaZonego rozrvoju, pod pojgciem rekultywacji tych miejsc
rozumie sig pnyvtracane zajmowanyrn przez nie obszarom uzytecmoSci ekologicmej
igospodarczej, stosownie do jakoSci pocz5mionychprzez antropopresjg przsks*aNcena tak2e
zgodniez potrzebamilokalnych spolecznoSci.
W przeszloScitereny zdegradowanedzialalnoSciEwydobywcz4 pozostavmanonaturalnym
procesom biologicmym (trwaj4cym nawet shrlecia), obecnie prowadzone sq postqpowania
rekultywacyjne, w obrgbie kt6rych wyr62niamy dzia\ana techniczre, chemicme, wodne atakie
rekultywacjg biologiczn4 prowadz4c4 do uksztahowania docelowo wybranej szaty roSlinnej.
Dnala111ate mtnejszaj4 antropopresjg i umozliwiaj4 znacztie szybsze zagospodarowanie

uporz4dkowanegoterenu w kierunku rolnym, leSnym lub specjalnym (rekreacyjno-sportowym,
retencyjnym lub akwen6w rekreacyjno-sportowych).
W pr4padku rekultywacji osadnik6w szlam6w poflotacyjnych jest to szczsg6lntewaine,
bo zrnniejsza zagrolenre Srodowiska tak:2pze sfony migracji metali cigZkich. Jak wykazuj4
badania"odziatywanie metali cigzkich z powierzchniowej warstwy gleb wok6l skladowiskamoZe
by6 ograniczaneprzez rwart4 pokrywg roSlinn4 (fitostabilizacja), ale obszary zajmowaneprzez
pozostaloSci poflotacyjne rud cynku i olowiu s4 przykladem skr{nie trudnych warunk6w
siedliskowychdla roSlin.Uwuhasig, 2e najwigkszeograniczeniadlarcrwoju roSlinno6ciwiqz4 sig
zbardzo nisk4 retencjqwody w tym podlozu. Jak w opisanychwarunkachprzebiegawsp6lsukcesja
zoocenoz;uwchodz4cejw glgbszepowiqzania zfitocenozqby wzajemnie sprzaja| sobie i wspiera6
homeostazgw kr4zeniumaterii i przeplywie energii?
Ten waZny problem, Autor dysertacji postanowil Slednt,badajqc bezkrggowceglebowe:
Lumbricidae, Carabidae i

Formicidae - istonre dla poprawnego funkcjonowania gleb

przaz niego opracowaniana temat
przekszlalconychekosystem6w;tym stuszriej,2n przytaczarLe
wybranych do badanteren6w,nie podejmujqichrozponnnra.

Ro4prawadoktorska stanowi obszemeopracowanieobejmuj4ce167 ston oraz dodatkowo
spis ponad 350 pozycji bibliograficrtych. Obejmuje wstgp, uwypukla cel pracy, zavieru
charakterystykgteren6w badanych,material i metody odlowu dZdZownici owad6w, opis analiz
zawartoScimetali cigzkictr, zastosowanychwskamik6w ekologicmych i metod statystycmych,
a nastgpnie\,\/niki badat\ wnioski, podsumowanieorazpolskie i angielskiesteszczenie.
W pracy zamieszczono10 fotografii, 19 tabel oraz 98 rycin - czytelnych i zrvykle dobrze
wyjaSnionych(wyjatek czgsdinformacji np. w tab. 3) i ilusfuj4cych opisywane zagadruenabSl
stanowi4cychpodstawgomawianychwynik6w prezentowanychw formie graficnej.
Uwaiarn,Ze dysertacja doktorska zostala przygotowana starannie a Autor wykazal sig
umiejgtrroSciq przekazywarua ztroinnych mySli, sprawnie operuj4c pozycjami zgromadzanej
literatury, przedyskutowal nastgpujqce zagadnrenia:degradacja Srodowish,az uwzglgdnieniem
uwarunkowaf dewastacji powierzchni Ziemi pnez g6mrctwo odkrywkowe rud cynku i olowitl,
rekultywacja tych teren6w oraz problemy rekultywacji ZakNadowG6miczych ,,Trzebionkd'
wlilavidacji oraz nadal,dAalaj4cych Zaldad6w G6miczo- Hutriczych ,,Boleslaur", r62norodnoS6
gatunkowai ntaczerie dla homeostazydidZowric, chrz4szcryi mr6wek.

WSr6dcel6w naukowych dysertacji znajdujemy:
- rozpoznantei por6wnaniecharakterystykizespol6w Lumbricidae, Carabidaei Formicidae
na tle Srodowiskbgdacychw fiimych stadiachsukcesji spontanicmej lub wspomaganejzabiegami
rekultywacyjnymi,
- oceng stopnia zaawansowaniarekultywacji hald odpad6w poflotacyjnych na podstawie
charakterystykiekologiczrej zespol6wwspomnianychbezkrggowc6w,
- wyb6r gatunk6w Lumbricidae nadajqcychsig do ewentualnej infrodukcji na osadnikach
poflotacyjnych kopalni cynku i olowiu w celu prrySpiesznniaich rekultywacji.
zr6micowane stanowiska:(*) na 12 transektach
Zmierzajqcdo ich osi4gnigcia-vqvznaczono
badawczych rc 40 letnim i rekultywowanym skladowisku Zakdad6wG6micrych ,,Trzebionka"
(zakady postawione w stan likwidacji i niec4mne od roku 2009) oraz (**) na 7 transektachna
rekultywowanym w trakcie powstawani4 skladowisku Zakadow G6miczo- Hutniczych
,,Bolesla#' (z*Jady nadal prowadzqce dziaNalnoSdeksploatacyjn4). Nasuwa sig tu pytanie
o uzupehrienie wyjaSniena dlaczego metodycnie zaakceptowanot*

r6imq liczbg transekt6w

mrgdrryobiektami ?
Za teren kontrolny Autor vzrril. obszar zamknigtego i nie eksploatowanegood 50 lat
kamieniolomu wapienia w Mydlnikach, gdzie analizowal pr6by zfokalizowane (xx'*; na
3 transektachobiektu z sukcesj4spontanicm4.
Na wskazanych i opisanych stanowiskach odlowiono obfity material badawczy: 573
osobniki dzd:Zownic naleiqce do 5 rodzajow i reprezentulEce8 gatunk6w; 2305 osobnik6w
biegaczowatychz2g rodzaj6w reprezentowanychprzez60 gatunk6w oru214584 osobniki mr6wek
z 6 rodzaj6w reprezentuj4cych 19 gatunk6w. Analizowano cechy ich zgrupowan szukaj4c
odpowiedzi na pytanie czy i w jaki spos6b odzwierciedlaj4 szeregi sukcesyjne (najmlodsze,
poSrednielub najstarsze stadium sukcesyjneroSlinnoSci).Posilkuj4c sig odpowiednio i r62norodnie
dobieranymi metodami statystycmymi autor dysertacji powiapaLcechy badanych gatunk6w i ich
populacji z ekspozycj4stanowisk na badanych stokach (dzdzownice tak:Zeze st€eniem cynku,
olowiu i kadmu w ich cialach); i dodatkowo z preferencj4 siedliska otwartego, zadrznvmonego,
leSnegoinadbrze2nego,preferencjamiwilgotno5ci, zasiggiemwystgpowaniai typem rozwojowym
(biegaczowate)oraz trofizmem i zasiggiemwystgpowania(u mr6wek).
Uzyskane wyniki pracy przedyskutowano z bardzo licm1 literatur4. Pozwolilo to na
wyprowadzenie 8 wniosk6w dotycz4cychLumbricidae, 4 wniosk6w na temat Carabidaeonz 5
4cychwystgpowaniena haldachprzedstawicieliFormicidae.

Uwagi mervtoryczne:

Lumbricidae:
Szkoda 2e np. w tabelach ilustruj4cych wyniki pracy nie zademonstowano gatunk6w
dZdzownic zgodnie z grupami eko-morfologicnrymi, co powodowalo autorem przy v,rybone
zaprezentowanegoporz4dku?
Na stonie 72 (wwsz l0 - 7 od dolu strony) u\4o nezbyt fortunnego sformulowania,,fakt braku
ich obecnoSci"- dlaczegojestniefortunne?
S1r 74. D. rubida i D. rubidus to ten sam gatunek (patz Wykaz Zwierzqt Polski. 1997.
J. Razowski red. ISiEZ PAN Krak6w).
Str. 76 - brak konsekwencji;E.fetida zaliczonado epigeiczrych a na sf. 77 do Sredniokopi4cych.
Sfrona79 - old6re z badanSatchella(1971) chodzilo autorowi dysertacji- w ksiqzceSatchellpisze
o wielu eksper;rmentach.
Stona 84 - zdanre ..." w prezentowanychbadaniach z truech por6wnywanych pierwiastk6w
r6wnieZ najwigkszej akumulacji ulegal kadm"... nie pozostajezgodne ze stron4 83 wiersz 15 od
dolu ...,,analizastatystycznanrevtykazalaistotrych roinic ww akumulacjikadmu'... .
Strona86 - wniosek2 - jak wg autoramalazl sig tu Z. castaneus?Czy zostaldobrueoznaczony?
Stony 165 i 166 - ostatrie zamieszczonetam zdanrar6ini4 sig. Proszgo wyja5nieniezamiennie
uirytych termin6w,,remediacj
a" i,,rekultywacja".

Carabidae:
Proszgo wyja5nienie kolejnoSci(podstawy przyjgtej hierarchii) prezentacjigatunk6w w tabeli 10.
Nie alfabetwigc co idlaczego?
Na stronie 110 wspomniano, 2e gatunki pogrupowano wg preferencji siedliskowych nie
wymieniajqc jednak tych gatunk6w w legendzie do wykresu kolowego; ich pokazanie w tym
miej scuulatwiloby crytelnikowi wigksze noznmieruebadanegozagadrierua.
Odnoszgwrazenie, 2e zs wzglgdu na bardzo liczlr4 gupg odlowionych chrzEszczynie wszystkie
informacje z zat<resuich analizy pokazano - ale zapewne zostanie to uzupebrione przy
przygotowywaniu publikacji.
Autor podkreSlil zlo1onoSt uwarunkowari interpretacji wynik6w a opisane przez nrego na tle
informacji innych autor6w, stanowi4pnydafiy przycrynekdo dalszegogeneralizowaniawniosk6w
w zakresiepowiqzan fauny chrz4szcrybiegaczowatychi stadi6w sukcesjiroSlinnej.

Formicidae:
ich gatunk6wwtabeli 15.
Podobnie,proszgo wyjafnieniekolejnoSciprezentacii
We wnioskach koricz4cych rorwaiana na temat mr6wek, w moim rozumieniu wynik6w
prowadzonychbadari,wniosek pierwszyjest nieprawdziwy.
Wniosek cnvarty proponujg natomiast uzupetnid o slowo ,,pocz4tkowych" w miejscu ... ,,fl?
stanowiskachbgd4cych* ffi

i poSrednichstadiachsukcesyjnych"...

Pragng podkreSli6,2e pomimo wykazafiych uchybieri, uzyskane i zaprezentowaneprzez
autora wyniki badan w zakresiejakoSciowej i iloSciowej oceny wskazywanych bezkrggowc6w,
mog4 znale26istotne zastosowaniepvrykompilowaniu wiedzy o sukcesjibadanychbezkrggowc6w
na tereny rekultywowane.

(Jwagi na temat maszvnopisu:
Pracg generalnie uwazarn za bardzo starannie opracowan% ale podejmuj4c np. trud
operowania350 pozycjami literatury, autorowi nie udalo sig ustzec b1gd6ww ich uporz4dkowaniu.
W kilkunastu pr4padkachprryjgto niezrozumialy ponEdekkolejnoScizapisuomawianych pozycji
literatury;np. Andersen,Bouch6,Frouz i wsp., Khalil i wsp., Ma i wsp., Magura i wsp., Marino
i wsp., Spurgeoni wsp.,Van Gesteli wsp.,
gdy np. Butovsky, Grze| czy Sklodowski s4 uporz4dkowani poprawnie (zgodnie
zalfabetern i hierarchiE dat publikowania). Taka niekonsekwenbraforma zapistt utrudnia praca
receruentz- wywoluj e konstemacjg i zwigkszaczasodszukiwaniacy'towanychpozycji.
2002 (str. 82) czy Sikierskazespisubibliografii?
Wqtpliwoflcl.'Siekierskai Urbanska-Jasik
Ucher i wsp. 1993(sfi. 127)czy Usheri wsp. ze spisubibliografii?
Bemier (1993)(sfi. S0)- brak w spisiebibliografiijest Bemier i wsp. (1993),
podobniePalosz1995 (str. 13) - brak w spisiebibliografii'
(5g. 22) istnieje tu niepoprawny zapis slowa ,,rwa2ywsry", kilka blgd6w maszynowych(np.
str.24)i niezblt precyzyjnesformulowania- styl (np. str. I 14 wiersz 12 i 13 od g6ry).

Pomimo wykazanych niedoci4gnigd,omawian4 rozprawg doktonk4 uwaiam za bafizo
przydatn4 w kilku aspektachutylitamych. Przedstawioneuwagi nie
wartoSciow4i szczegc>lowo
umniejszajajej wartoScii mozraje usun46 przy przygotowywaniupracy do druku.
mgr MateuszaOkrutriakajest dzielem
Podsumowuj4c,stwierdzam,2erozprawadoktorska
oryginalnym, postawionew niej problemy zastaly zasadniczororwiqzane.Ro4prawawnosi nowe
danedla nauki a jej wartoSci4jest scharakteryzowanier62norodnoScii cechpopulacji Lumbricidae,
Carabidaeoraz Formicidae odnaj

na haldach odpad6w poflotacyjnych po dzialalnoSci

kopalni cynku i olowiu" zale2ttreod stadiumsukcesjiroSlinnejutrwalonej na badanychobszarach.
Na podstawie przeprowadzonych badari, Autor dysertacji wskazal tak:ire dzdzownice
(zgatunku Lumbricus rubellus)jako najbardziejprrydatre do introdukcji, celem przySpieszenia
proces6wrekultywacji badanychosadnik6w.

z crq
Oceniana rczprawa spehriawarunki stawianepracom doktorskim,w zv,n1z)<rr

stawiam

wniosek do Wysokiej Rady Wydzialu Biologicmo-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
o dopuszczenie mg Mateusza Olaufiriaka do jej obrony i stawiam wniosek o wyr62nienie
recenzowanejpracy zewzglgdu na obszemoS6i wnikliwo66 opracowania.
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