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Rocenzję wyknruuio nn zleceniu erewodnicqwgu Rady Dyscypliny wnuki @ Ziemi

l środowisku Uniwersyleln Mikolaja Kopmika w Toruniu * dr hab. Piona Hulisza, pmf

UM'K. na podsmwic uchwały Rody Dyscypliny z dnia ll grudnia 2020 r. Praca doktorska

została zrealizowana w Katedr/,a Gleboznxwślwa i Kszranownnia ijobrayu na Wydziale

Nauk o Ziemi i Goopodarki Przestwennq Umwcrsylclu Mikolajn Koperniku w Toruniu

pod kiel unkicm dr: hah Michala lankukaicgc, prof UMK.

LWybr'lrlcmalu i jego uusalhlicnie
Gleby organlcmc wyksznrloily się w wyniku akumulacji szczalko'u roślinnych

i w mnieyszym stopniu zwierzęcych. których minerahmcja Zoslała zamurowana lub

<pmwlm0na brakiem rlenu w warunkach duugo uwodnieniu elcdhskn. Rolnicze uzylkowanic

glob organic/nych Wymaga Ich ndwodlucnia w celu pnyslosovmnm dn pmdukeji rolniczej

Odwodnienie rnrrowisk uchyla ochronną w :losunku do malcrii ormczncj rolę wody.

inicjując tlenową transformację musy glebowej; co radykalnie zmienia właściwości gleb

mes mineralizaou materii organicznej przyczynia się do zmniejszania miązsmścl walstwy

organiczną co n konsekwencil prev/uda da zamku gleb organic/„nych. w Europie rorrowiska

był) powszxchnie Odwadnianc u celu uzyskania grumów przydalnych do uprawy łąk.

Szczególnie dużo lurfowisk odwndniono w końcu XIX Wieku i w pierwszej polowie xx
wieku. W Polsce odwodmonu ok. 80% powierzchni torfowisk. zwlaszcza typu niśkicgn

Przcobnmma odwodninnych plan lol—row ›h uhcjmują pedagcmczm) lmxbformucję

[akumulowanej rnarcrii organlcmq in łe w wyniku tych procesów gleby pobagionno

Wrógłądlm



(mllrszowc) mają gorsze wlaścxwośu. zwłaszcu czne sind mowi się „ melioracyjnej

degradliqi glcb oigoiiicz ~m macznic agi-aniem pelnienieli (:aloksziali tych ploc

pirez gleby organiezne ważnych funkcji środowiskowych, takich jak udzial ii krazeniu węglu
i składników biogennych udzial w oblcgu wody Obecnie w zwiazku z globaliiymi zinianiinii

klimaiycznymi. przqawlsjącymi sie ociepleniem klirnniu i puslynieniem znacznych obszaniw

kuli ziemskiej. przykladn sie wielką uagę do funkcji pelnionyeli prze7 mokradła. w tym gleby

organiczne. w tym kontekscie zasadnicze znnczenie ma zdoln 'c nieodwotinionyeh mrfuwisk

do nkurnulaaji eignnieaiycli zwmzk w wegla ornz 7dulnuść reieneji wody Przeprowadzone

dotyeli odwodnienia gleb organic/nych doprowndzily do przekszinleenia czesci rych gleb

w gleby mineralne Jednak dynamika i przestrzenny zabieg iyeh zmian nie są zn-nne.

w liter-ninne poswiecone wiele uwagi degradacji ndwcdnionych i rolniczo uzyikowanyeh gleb

organicznych, skupinjne się zwykle na badaniu pojedynczych obiektow Natomiast brak jest

oprneowan dotyczących zmian zasiegu glcb organicznych obejmuj ~yeli wieksze obszary

w powiądiluu z rcgicnalimcją nzye/iiogeogranczna I z typami krajobrazu. Utrudnia io

podejmowanie racjonalnych dzialan planistycznych i gospodalczychew tym mających na celu

ilościowij i jakosciowa ochronę moobów glebowych

w zinnzku z powyzszym nalezy uznac za ii dnlone podjęcie przez Autora

reeenzowanej pracy suwgóluwych badań dotyczaeycli zmian zasiegu gleb organicznych

w krajobrazach mindoglncjnlnychw drugiej poloWie xx wieku Oceniaml rozpniwajeai próba

wypelnienie luki w wiedzy i pr/yL/yma sie do lepszego pomidnm zagndmeii waznych

z naukowego i myhmmego punkiu wrilzenin Tylul mzpmwy dobrze oddaje zawarte w niej

treści.

z. Struklurbl pracy
Dysertacjn Żmuda przygotowana zgodnie z wymogami sinwianynii tego typu

opracowaniem Składa się z siedmiu głównych rozdzinlow: Wstęp . eel pracy, przegląd

literatury, cbarakiciystykn obszarów badowezycb, metody badań. wyniki badan, dyskusja,

wnioski, a takze vawicra spis wykoizyainnej liieniiury ornz, zulączmki. Glowne rozdaialy

rozprawy zostaly podzielone na 17 podrozdziaiow pierwszego rzędu i 7 podrozdzinlo'w

drugiego rzędu W muhnym innne zamieszczono .,ZaląCLmkf w postaci tlokunieniacjl

opisowej. toioginncznej kartograficznej lnbornioryjnej badanych profili glcbowyuh Duze

rozmixry opracownn kmogmńrznych w pelni uzasadniają [ubranie ich w osobnym ioni .
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Praca jesr obszerna, gdyz łącznie ze spisem lnerarury obeimuio 109 ma wydruku
kompurcrowego Struktura pracy oraz proporeje objęwściowe rozdzialow moim zdaniem są
prawidlowe i dobrze cksponują uzyskane rezrrlrary

3, Meludykx badan
lladarua objęły fragmenry obszaru rnlodoglooralnegu polozone w centralne-północnej

Polsce Do <7c7egmwycll badan wybrano ezrery regiony rozniaee się budową gcologlcrnq,
rzezba roronu. srosunknrnr wodnymi, inrensywnos'era . chumkterem dzialalnosei człowieka
Jednocześnie z uwagi na wvględnie bliskie wzaremne polozenre, obszary ro nie roznia sie

zrueznre pod wzgledem klrmrrru Badane obszary repreunluji] nusleprriaco ryoy kraiobrazu
mlodoglucjalncgo: morena leskLL morena falisra. pardolinn i sandr. Kazdy z ryolr obszarów

zajmuyc looo km? Jednakowa i znaczna powierzchnia ulalwia porównanie miedzy
analizowanynu typami kmyobrnzou. Kazdy ob<zar badawozy sklada się z. tysiąuu po'l

a .alcie szedcroknrn forcmncgu o dlugoścl boku ozo.4 m. Wylyezune obszary nawiazula
do rogionalrzaoii fizycznogcograflcwlcj Kondmcklego 0977). rozwinierci i uszezególowionoi
osmnio przez Soloaa | wspólpmuuwmkńw (zal X) oraz uwzględniają podzial na mikmrcgiony
Gzycznogcograiiczuo opracowane dla województwa kujawsko-pomorskiego przez Kola
(2015).

Na podsrawre map glebowołolniczych w skali 1 25 noo wykonanych w laurolr 1957-

1970 przooruwadzono inwonraryzaorę gleb or lnianych w obrębie wyruzruonyelr obszalo'w

bauawozyob. Mapy i:: zosraly zeskanowane. zaieresrrowane w uklarlzie wspo'lrzodnyob GIS

i poddane kolimacji leępmc przeprowudmlm dygiralizaeie uesor doryozaeyob gleb
organicznych zawarryob mi mapnen glebowoą'olmczychz z kolei wektoryzację
przeprowadzono manualnie z uwagi na lokalrne mska ozyrelnosc' rnarerialow analogowych.
kownoozes'nro prowadzono opis konturów w relrroy' ' bazie dany—cb (rabeli atrybutów)
Na koniec tego ernpu plchrowadmnu werylilrnqe relacji (apologicznych pomiędzy konruramr

gleb organicznych. Aktualny sran gleb urgunruznyolr (lata zulrreznn) uzyskano na podslowre

analizy sposobu roli użytkowania wykorzysiujao zobrazowania saloluarne wykonane

przez sarelire Sunlincl~2A w ramaolr plogmmu Copernicus Europejskie] Aguxlcii Kosrrriczuui.
w pracy przyrero, ze gleby Organiczne uzyrkowono są jako laki i pasrwnska Natomiast zmiana
iclr uzyrkowanra na grunty orne lub teren) zabudowane wiaze sie z ich odwodnienrrn, eo

inicjuje ncgalcywnc Anluny masy glebowej i prowadzi do zamku warslwy organrezner w eelu
okreslenia zmian uzyrkowania gleb organicznych posluzono ere wskaźnikami NDWI

oraz NUVI, Na pudsl'AWVB wskaźnika NDWI wykluczona ohsmry mmdujqce się pod wodą,
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a dingi wskażnik NDVl (Nomiaiizcd Dillerenee Vegelallun Index) opracowany w mln
określenia slanu rozwoiowcgn roślin oraz kondycji ros'lmnos'ei, posliizyl do oiiroziiienia
lerenow zabudowanych . gruntów nmych od lak Na lei podaiawie opracowano mapy
wskazunjce obszary. na kmn/ch mmąpila zrniana sposobu uzylkowania gleb organicznych
z uzyildw ziclonycli na inne ronnyu

w pracy wykorzyslano także inne pomocnicze malenaiy kanogmfiezuc i leleclelekcyine
jak archiwalne mapy topograficzne '] lat lline, I843. 193671944y zobrazowania lolnicze
z okrcsu 19534970, mapy glebowuzlolmczk w skali MSUOD dla mieisc wykonania odkrywek
glebowych Przeprowudwno rerenowa werylikacye aktualnego Stanu oniz pozycji
syslenialycznei gleb w wybranych kon-niach, w klo'rych na pnds'awie analizy N'DVI
stwierdzono zmianę sposobu uzyikonania. Wykonano łącznie 14 odkrywki glebowe, po 5

w kazdym cbs/„une badawczym Lokalizowruio je w mozliwie nayiiizcj polo/onym flagmencle
komuni glebowego, po upizednlm wykonaniu serii wielceń snndazovkychc w ierenie opisano
profile glebowe. wykonano dokiinieniacię fonograficzna oraz pobrano probki glebowe
do badań laboratoryjnych w maionale gicbnwym ouiacmno sklad granulomctryC/le, odczyn,
zawanos'e' wegla ogoleni, azoni ogółem. węglanów oraz barwę, melodanii powszechnic
stosowanymi w lahoraloriach glebomawczych Na podslawie uzyskanych wynikow uslalono

e synemaryczna gleb w minach Syslemzityki głcb polski, wyd. o (2019) oraz Mudlllg
międzynarodowej klasyfikacji WRH (mm. a iak/e według klasyhkacji pizyyeiej podczas
wykonywaniamap geboworolniczych (wilek 1965, 1973 ›.

Pizenrowadzono zatem szeroko 7aplanowanc badania obejmujaee analizę materiałów
kanograncznych i reledeickeyinych oraz lizy, anych podczas lercnowych i laboratoryjnych
badan glehoznawczych. Na podkreślali: 7asługu|e róznomdnoś zastosowanych podejść
I nielod badawczych. dzieki klo'iym uly<kanc bard/(› bogaty mnienal, wysmrcqucy
do Wnioskuwumu o przeksvlalccniach pokrywy glebowej w odniesieniu do zamku gleb
organiozaiych. Zakres piec polowych i kamemlnych oraz mclody badan laboraioryinyeh
opisano w sposób szczegółowy na ll almnach Podejscie iiiciodologiczne, iak . w'bór
procedur badawczych moim zalaniem sa prawidlowe

4. Dobóri wyknnyslanic piśmiennioiwa
Hokmranl zebral i uykorzysral zm pozycjl liieraiury, w lym 119 w iezyku angielskim

o wynika z inierdyseyplinarnego
. yidlowy wybr'n tematyczny cy—iowonycli publikacji

Jy zwiazek z zakroacin piaey Lacymwane pi ace pochodza z długiego okresu czasu
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(najstarsza z 1311 r„ n najnowsze z, 2020 r ), eo wyniku z lemniyki pracy Nalezy znuwazyc',

ze 54 prac (piwie 20% ngrlluey lch hc7hy) opublikowano w ciągu oslalmch pięciu lai. co

świadcng ze analimwanc zagadnienie jesi bnrdzo akrunlne w nauce światowej. Amor

umlejęlnie wykorzyslal luLz/„z publiknoie o lernolyce ogolnei oraz dotyczące iizyognifri

hndnnegn obwam Na uwnge zasluguye zwiezly (10 su) przegląd lnerniury w kio'ryun

przedewiono mln terminologię dolyeznca inokradel, ich genezę. wybrane problemy

klasyfikncn gleb organicznych. śmdowiskowe uwarunkowanie występownia gleb

organicznych i ich funkcje oraz przyczyny i skutki przekszlnkeen. Auror pmwidluwo

wykonye nl rbmamdnc opracowania w obszernym (zo slr) rozdznle „Chaniklerysryka

ohsznrriw hnduwezyeh", w którym w sposób przejrzysty i upur/Ądkowzmy omówiono

dla kazdego z ezzereeh obszarów hndnwczych- pnluzenre geograficzną rzeźbę terenu . luologie

ulworo'u powreizchnrowyeh warunki wodne, klimnr, szale roślinną. dzlałalność czlowieku,

pokrywę giebcwq, w rozdzinle „.Dyskuajil" Aulor konfmnuue uzyskane wyniki z rezullnlnnu

iuuyeh nnuuuw, n inkze czesio powołuje się na liverncure w rnnyeh mzdzinlneh pracy.

Dekiel-am wykazal dnhrq zmiomuść obszernej luerarury przedmiolu w szczególnuści

z mkre5u melod badań stosownych w geografii mym-ej i glebe/.nawstwic, kanografu

i teledetekcji głeboznuwczej. genezy i wlu iwoscr gleb organicznych maz ieh przekszioloen

pci] wplywem odwodnienia i rolniczego uzy—zkuwnnln

5. Dokumentacja lżhelnryczna i graficzna
w tekście pracy znnueszezeno 12 rabel, w kloryeh zestawiono wyliczenia (intycmct:

liezhy kon-unsw . pewreizcluue gleb orgnn yeh oraz znunny sposobu ich uzyikowonln

w obszemych ezlereeh labelneh plzcdslnwionn polównilme pcz)/cji sysleinecyezne, gleh

na czlerech obsmmch hadaxvc7yc|l (morena płaska. molem ialls nmdnlina. sandr).

Dla knżdegn pmfilll glebowego podano pquę synenialyczną wedlug mapy globowoz

rolniezej (ma) i odpowiadającą joy pozycje systematyczną wedlug Sysremniyki gleb Polskl

(2019) Neelepnic podano pozycje eysreinarycznn wedlug slal-lll nktllalncgo w ramach

Systemalykl dln opracowania map glehowuemlniezych, wedlug Systemalykl gleb Polski

(zol?) maz sysreninlyki międdynamdowcj WRB (2015). Dodalkowo podano zawarlose węglu

orgnnreznego i miaumśc' ulv/mów orgnruezncn, jako kryteria shlząuc do klnsyńkacil gleb

urganicmych. Tabele te swmwią wanościwy material dokumeulneyyny i porównawwy

Nieklóre wynik. przedeknwiono w formie rysunków? których w prney kal 22. Na uwagę

zasluguje rysunek nr 19 pr/cdsiawmjący kryteria diagnoslyezne gleb organicznych

w mrnlizownnyeh prahhch glebowych lluelruje on ink w w ciagu badzlnegu okresu mnleln

LL”? (Światu/kx



zawaność nrznern orgnnicznuy i lm'hzuść nnrsiwy organicznej, gdy gleby nrzechcdzily

z karegolll Organic/nych do mineralnych
W osobnym 1011112 (Zalacznik D) ubrane nhsmmy material dokumentacyjny w postaci

opisów nrnm. glebowych, ich fcmgmhi, wyników analiz laboratcryjnych (wlaśclwaśui

fizyczne chcniicznc, uziarnienle)„ Następnie dla czrerech badanych obs7arów na kancgmnach

pnedąuwiono rozmieszczenie gleb nrgruncznych . mihzsznśc' utwnrńw organicznych wedlug

man glebowceruln ch um porównanic sposohhw nzylkcwnnia gleb organicznych w okicsie

1957-1070 z:: sianem cbecnyrn (zum-zm 7) Jen m grnficzna synteza uzyskzuiych wyników
Mulm zdaniem zasrnanwann właściwe sposoby n celu preyenmcji uzyskanych wyników

badań. Tabele i rysunki cpracouanc nrnnhllnnn . czyiclnie, mimu nhszernns'ei zebralltgo

mnzenulu. Maienaiy dokumemuuyjne i .lusrracye przygolowzmo bardzo siarannie

z wyknrlyslzmiem współczesnych lechnih knrnpurcrowych (ArcGIS Pro 2.6 2 wraz

z mzsmrzcniami Spanal Analyst, lrnage Anan/>i Workflow Manager cruz Adobe [Iuslrcltor

cc 2020)

c.. Merymryczmi i [armalna oceni pracy
Wialowqikowc a<pekty badan własnych Anlcr pnedyskumwal zc erarnnnie dobraną

lhennnrn prwdmiotu Doktumm udnhurnerncwal oraz wnikliwm przennahmwar znnnny

Zasięgu gleb organicznych w róznych typach irayobrazu miodoglaujalncgog Obszerne wyniki

badań wlasnych omówii w sposób upm/ądkowany I przekonywnyacy. Udowodnił w ten

sposób. ze opanuwał metody prowadzenia bndnn' naukowych oraz lcchniki analiiyczne Posiadł

luku lmląlęmość inrerprelacn i dyskusyi wynikow
Prace podsunmwlll: nsreni wniosków sn Lu zarówno srnicnlzcnia bardziej ngulnej

nrnnry. ynk . unimki oilnuuącc sie beznn crlnic do uzyskanych wyników Ostatni wniosek

nskazine na cclowcs'c' nyknrzysianrh mlcc sulelnurnych i analizy N'DVI do rnonirornwania

Zmian uzyrknwania gleb organicznych ] w konsekwencji wskazywania obszarnw, na których

gleby le moga ulegać szybkiej euclncii w kierunku gleb minmlnych. Wszyslkic wnioski są

zasadne i lzcczywiścit wynikają z nrzcnnrwaclzonych badan, _ iadczą o aealimwnnin

zamioizanych celów bndan—czych

na najważniejszychosiągnięć pracy ulicami:

. Pndięciu aktualnegc zagnnnicnia ważnego z Łcorctyc'lncgo i prixkiyc/ncgo punku:

widzenia, Opiacowunlc . prmiustowanie mcludy okrcślanra zmian zasięgu gleb

organicmych 7 rhwnnczesnym wykonyslumem znbrazbuah sn-elilarnych,

archmalny ch materialów kanogluliumych omz badali terenowych i laboraloryinych.

dwgśhimw



. Wykuant. możliw ,oi wykorzystanie map glebnwoerolniczych do badania zmian

pokrywy glebowej kraju. w szcugńlnnśct do analizy zmlan zasiegu gleb organicznych.

Jest to wazne. nonicwaz mapy te wykonane od lorien Ial 50 do lut 70. ubieglego wieku

w s r 115000 obejmuje cala powlclzchnię kraju, Wykamnic potrzeby aklualizacjl

treści tych map. ;: mkże nktualizaoji stanu uzytkowania gruntow w celu wlasciwego

nuliczzrnio podatku rolnego.

- Umiejętne polączenie podejścia tclcdctekoyjnego : badnniarnr terenowymi
i laboratoryjnym.

. Uzyskanie wiarygodnych wynikow. klóle dckumeiltują [Amlk glob organicznych

spowodowany molioraejnrni odwodnientowynri timL presją urbanizacyjną Mimo. ze

obecnie w zasadzie nie plzepnwvad/a się pmc odwodnicnrowych. ro wykonane dawniej

(do lut 30 uhioglogo wieku) nadal negatywnie oddztalywują nn śmdowisko, osuszająo

rne tylko torfowiska lecz i otacmjąc:jo glohy mincrnlue

- Prchrowadnnicbandu: rozleglyoh hadon' na stnrannie wybranych czterech obszarach

badawczych o du7ych rozmiarach lono loul każdy, na których zinwenlarymwanu

łącznie sooo konlurów gleb organicznch zujnrujących ponad 342 tys. ha.

- Wykazume, zc bndnnin zaniku gleb organicznych powruny uW/ględmdć zrdznicowanie

l-ILyC/nogcogmńczne.

. Moczenie się do trwnjacej aktualnie dyskusji naukowej na termit tempa uniku gleb

urganlcmych pod wplywem odwodnienia (melioracji).

- Krytyczne podejscie do uzyskanych wyników i ich wnillrwu dyskusjom tle literntury.

Autor w pełni zdaje solne snrnwe z ogamczeń ustmtiwanci metody, która prowadzi

do niedoszacowanin zjawiska zanikania gleb organicznych. Tak więc faktyczny stan

zaniku r degradacji glcb ornniczuychrest mcslcly gorszy niz udokumentowany vt pracy.

Lekturu pracy naaunęlami kilka uwag dyskusyjnych i krytycznych:

- Mapy glcbowołolmcn wykonam: dla gleb uzytkowanyoh rolniczo i nic Oqulqu ono

lasów Chmakteryylliac obsznry badawcze (siala roślinna. działalność czlowrclta)

wspominano o lasach i wylcsioniu, lecz przy intorprctaoji wynikow niewiele jest

nawiązań do lnsdw, Brakuje toz informacji o udziale lasów w pokryciu terenu bud-my ch

regionow Fizyeznogeogrulioznyoh interesujace jest zogndnienio czy gleby orgnnizznc

polozonew obszarach lesnych lepiej są chronione pru'd Zanlklem

. w metodyce (str. 30) wspomniano, ze przestrzenna rozdzielozosd skanera

wielospektrnlnego wynusil'd od 10 do 60 metrów w zaiozos'cr od pasma,
inter/oggi@
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bylaby infomiaoyn mka hyia fakiyczna rnzdzlelczośc' wykorzyslanych w pracy kanalow
(długości fal).

- Biorąc pod uwage duzą rozdzielczość skanera wielospehlralnego, mozna wyl-myslcie
,ohrazouania sarelilame do rdeuryfrkacjr konturów nieuzyikow mokrsdlowych. w rym

malych zbiomków wodnych, by zbadać, czy zamkowl gleb organłcmych lowarzys
zanik nieuzyikow makrarllnwyoh, co wskazywaloby na ugólne obnizenie poziomu
wody gniniowej.

› Chooiaz metody harian opisano szczegółuwu lu waha/ane byłoby podać iaklmi
iahliearni Munsella nkleślono barwę giela gdyz obecnie sa w uzyeru tabele róznych
produoemnw w przypadhu uda/,) nu wskazane oyinhy podanie sn ullku gleba-romiar
Brak mkżc informaoii w jnhi spnsób oznaczono gęstość wlasciwa gleb imeiodą
piknomclryczną czy z wykaizyscnnicrn rownania regresji zaproponowanego
pr7c7, 0kru>zk©

. Pracę napisano dobrym iozyiuour, ohorzihyrn tylko zwrócić uwagę na niekłórc moim
zdaniem nieforiunne sformulowania, np. „nakładu prmstnennegN (sir. 47). Poniewaz
slowo .,rozkiod" ma kilka mezon, „ rym siosowanyoh w oceniane] pracy. lcpiq jcsl
napisać „mimicwczema przeslmennegu" Zamiast „przekraoznlo winoso ISU ha”

(sm 53) lepiei yosi nanrsao' „przekraczam pawienchmę 150 ha". Zaminsl
_w użytkowaniu rolmozyrn" (su 53) nalozy napisad w użytkowaniu oluznymlt
luh „_uzyurowannyahu grunly onie", gdyz laki rom rodzaj uzyików rolnych,

Powyzsze uwagi maja glownie oharahier uzupelnien i poprawek redukcyjnych i nic

paliwa/,a” mojej zdecydowanie nozyrywnoj mocny prnoy Mogą być ono uyhorzysiane
podczas przygolmrywania fragmentów prnoy do druku Reasumując slwienlmm. ze praca
dohiorshu rngia Marcina Syhuly yos- oryginalnym rozwiazaniem problmlu naukowego
i dosrarozn w.elu nowych 'lnformaqii odnosnie przekonalem glob organicznych pod wplywem
odwodnienia . rnicnsytilonoii rolnictwa Rcocnzownna dysenacja podaje konkreine dane)

odnosnie Zmicislanm sie mięgu gleb organicznych, znrnieys niu sie zawanosoi węgla
urganiczncgn i miazszosci wuisiwy uiwarow organicznym.

Uzyskane wyniki mozna wykorzysino do oceny aktualnego i poleneiainego ryzyka
dla s'rndowisha związanego z przemianami odwodnionych gleb Gigant/mych w pracy
wnikliwie przeanalizowano ezrery obszary obeymuyaoe lypy kmjobrazu obszaxóu
mlodozlaoialnyoh wiec nalezy pnypns/LIHL' ze opracowana moiade moźna zaslosow '

na innych .»hsznrrreh o podobnej genezie Wyn' ' pracy moni, być wykorzystane w plnnowzniu
Q oL i 36:12thka



pnes'n-zennym w cclu ldent) . agi ohszruon szczcgoluic narnzonyoh na zanik gleb
organicznych oraz w dziakilllach rnnincyclr mi Celu Ilośclowq . iakoscloyyn ochronę mmbów
gleb nrgnnlcznych w tych dzmlaninch chodzi o idrnlynkację obszarów pod kątem celowości
Allnkcjonowania udwnd nowych Systemów melioracyjnych oraz o odpowlcllni dobor
spusobóvl i lmensywności uz, lkuwanla glch organicznych.

7. Wniosek koncowy
prudsrawronn clo oo.:lly m/praua mgra Marc-inu Sykuły pl „Zmlwly zorrcgu giro

rll'gamczrlyL-h w kraonl/uzuc/l mIndngllllyalnj/th w drugiej połowy xx wieku” zoslalzl

wykonana w oparciu o slarannle opracowaną melodykę badan i jest dobrze udokumentowana.
Obszerny zakres badań terenowych laboramryjnych i kameralnych kazvuje na dobrc
pmygolowanic Autora do prowadzenia inlerdyscyplillanlych pmc „rurkowych. Na podkreślemc
zasluglue ustosouanle różnorodnych memd badawczych, uacknarnyclr do loLw mwmcgc
problemu Świadczy lo o dobrym przygolowaruu Amora do badań naukouych, jego szerokiej
wiedzy, sysrernarycznos'cl i pracowllcści Rccenmwana praca wnosl nowe elcincnry
pomnwu: ' urylilarnc, więc zasługuje na pil/ylywną ocenę. Smmkl zakres badań polowych
lnhoramninych . kumcralnych ladczy o dohrei orgunizacn pracy w rnacrorzysrcj jednostce
antomnta Kuladlze Gleboznawślwn l KumhowamaKrajem-Mu UMK w Torunlll, klina od
wielu lar aklywnle włącza się w badanla gleb organlcznych

smiorazuru, że recenzowann rn1pmwa calkow (: spelnia warunki określone w art.
13 us!. 1 Ustawy z dnia 14 marca 211113 raku o stopniach naukowych i tytule naukowym
anu ›lopniach i ryzulc w zakresie szmkl (Dz. U. z 2014 r., poz. 1352, ze zmianaml.
w związku z «11.179 Usławy z dniu 3 lipca zm mku , Prwp sy wprowadzające uslawę *
Prawo o sxkolnicmie wyzszym i nauce , Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) Wnioskuję
o dopuszczcuic jej Autora * Pan nigra Marcina Sykulę do dalszych etapów przewndu
dnkwrskiego. Jednocześnie, biorąc pod uwag.; wysoki puLiom naukowy rozprawy, ] '

uowaiorskic podejście rlo harlania glcl. orgnniczuyclr. : także mroki „km i slarnnm!
redakcję, wnioskuję o wyróżnia-nleAutora slllxllwną nagrodą.

Olsztyn, 15 slyoznru 2021 r.
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