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MGR INZ. AGA TY DABAL

PT. "KSZTALTOWANIE SIE WLASCIWOSCI FIZYKO - CHEMICZNYCH

JEZIORA ANTROPOGENICZNEGO - MACHÓW"

l.Podstawa formalna recenzji

Recenzja zostala opracowana w zwiazku z uchwala Rady Wydzialu Górnictwa

Geoinzynierii Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie podjeta 18. 12. 2014 roku,

wyrazona w pismie Dziekana Wydzialu, Pana prof. dr hab. inz. Piotra Czaji ( z dnia 02. Ol.

2015 roku).

2.Charaktertystyka i ocena pracy

Recenzowana praca doktorska zostala wykonana w Katedrze Inzynierii Srodowiska

Przeróbki Surowców, na Wydziale Górnictwa i Geoinzynierii Akademii Górniczo - Hutniczej

w Krakowie . Promotorem pracy jest Pani dr hab. Jolanta Marciniak - Kowalska 

prof. nadzw. AGH.

Recenzowana praca dotyczy interesujacego i aktu.alnego zagadnienia zagospodarowywania

antropogenicznych zbiorników wodnych powstalych w wyrobiskach pogórniczych. Autorka

podjela sie przeprowadzenia badan nad przebiegiem procesów limnicznych w nowym

zbiorniku powstalym w wyrobisku pogórniczym ze szczególnym uwzglednieniem ich

wlasciwosci srodowiskowych. Badania te pozwolily na zweryfikowanie zaleznosci i przemian

zachodzacych w srodowisku wód stojacych "mlodego zbiornika wody".

W ukladzie pracy mozna wyróznic nastepujace czesci:

- wstepna (rozdzial l) zawierajaca uzasadnienie podjecia tematu pracy, tezy pracy, wybór

problematyki badawczej i zakres zadaó badawczych,
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- przeglad literatury (rozdzial 2) przedstawiajacy charakterystyke zasadniczych elementów

antropogenicznych zbiorników wodnych powstalych zwiazku z dzialalnoscia górnicza, oraz

informacje o ocenie stanu wód wedlug obowiazujacych obecnie przepisów prawa i

zmienionego podejscia do dokonywania tej oceny,

- charakterystyke zbiornika wodnego "Machów" i jego otoczenia (rozdzial 3),

- badawcza (rozdzial 4) obejmujaca metodyke i zakres badan w tym metody wykonywanych

analiz fizyko - chemicznych, badania kameralne, badania wstepne, pelny cykl badawczy,

badania dodatkowe oraz bilans masy azotu i fosforu dla badanego zbiornika,.
- koncowa (rozdzial 5) obejmujaca analize uzyskanych wyników, wnioski koncowe, a takze

wykaz literatury. Nalezy wspomniec o dodatkowym wykazie dorobku naukowego

Doktorantki zwiazanym z tematem pracy doktoratu, zawierajacym m.in. publikacje z listy

filadelfijskiej (cztery pozycje), oraz inne, wartosciowe publikacje (jedenascie pozycji) co

daje lacznie pietnascie publikacji.

Spis literatury obejmuje 141 pozycji (w tym cztery to Rozporzadzenia Ministra

Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Srodowiska, osiem to adresy stron internetowych),

w znacznej czesci prac naj nowszych, w tym dziesiec prac anglojezycznych. Praca sklada sie

ze 170 stron, w tym z 13 tabel i 141 rysunków.

Praca doktorska mgr inz. Agaty Dabal jest wynikiem jej studiów i analiz nad zlozonym

zagadnieniem rozpoznania skladu fizyko - chemicznego wód stojacych przeprowadzonego w

pelnej skali, co pozwala na ocene ksztaltujacych sie cech jakosci wody zbiornika oraz

okreslenia poziomu zagrozenia eutrofizacja. Przeprowadzone badania obejmowaly badania

kameralne i terenowe. Badania kameralne to analizy istniejacych danych pomiarowych, co w

konsekwencji pozwolilo ustalic charakterystyke morfometryczna zbiornika. Dokonano

analizy elementów mogacych miec wplyw na bilans ladunków zwiazków azotu fosforu

oddzialywujacych na jakosc wód zbiornika. Ba~ania wstepne pozwolily ustalic, ze w

przypadku zbiornika "Machów" mozna stosowa metodyki i zaleznosci ustalone dla typowych

jezior. W kolejnym etapie wykonano badania w cyklu rocznym skoordynowane z badaniem

wód mogacych miec wplyw na ilosci i jakosc wód w zbiorniku tj. wód opadowych i wód

podziemnych. Tego typu badania na zbiornikach antropogenicznych maja charakter

incydentalny co potwierdza literatura swiatowa. Biorac to pod uwage mozna stwierdzic, ze

temat podjetej pracy doktorskiej pl. "Ksztaltowanie sie wlasciwosci fizyko - chemicznych

jeziora antropogenicznego Machów" znajduje sie w zakresie zagadnien zwiazanych z

okresleniem jakosci wód w typowych jeziorach i ma charakter racjonalny i poznawczy.
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Badania wlasne, interpretacje uzyskanych wyników Autorka poprzedza przegladem literatury

obejmujacym ogólna charakterystyke zasadniczych elementów antropogenicznych

zbiorników wody wraz z ocena stanu wód powierzchniowych w swietle obowiazujacych

przepisów oraz obszerna charakterystyke zbiornika i jego otoczenia.

W sformulowanej tezie pracy Autorka stwierdza ze :

- zbiornik "Machów" zostal napelniony woda doprowadzona z rzeki Wisly, w której

obserwuje sie wystepowanie procesu eutrofizacji, w zwiazku z tym mozliwe jest

przyspieszenie procesu eutrofizacji wód zbiornika "Machów" w sposób zagrazajacy funkcji.
jaka przyjeto dla tego akwenu,

- niezbedny jest monitoring parametrów fizyko-chemicznych wód takiego prowadzenia

gospodarki wodnej aby w maksymalnym stopniu ograniczyc proces eutrofizacji,

- monitoring winien obejmowac charakterystyczne wskazniki w profilu zbiornika,

- nalezy monitorowac zawartosc substancji biogennych w wodach doprowadzanych

i odprowadzanych ze zbiornika.

Przyjety przez Autorke zakres badan, wynikajacy z postawionej tezy obejmuje nastepujace

zagadnienia jednostkowe:

- rozpoznanie stanu wiedzy w zakresie rekultywacji terenów pogórniczych i tworzenia

zbiorników wodnych oraz uwarunkowan wplywajacych na jakosc wód w zbiorniku

powstalych na terenach po zaprzestaniu dzialalnosci górniczej,

- przeglad aktów prawnych i zasad ustalania stanu wód w kontekscie Ramowej Dyrektywy

Wodnej,

- rozpozname stanu wód zbiornika antropogenicznego "Machów" i zwiazanych z tym

uwarunkowan,

- analize metod stosowanych do okreslenia stanu troficznego wód i zagrozenia eutrofizacja

w odniesieniu do wód zbiornika "Machów".

Czesc teoretyczna pracy obejmuje:

- charakterystyke zbiorników powstalych na terenach po zaprzestaniu dzialalnosci górniczej

na podstawie dostepnych materialów zródlowych,

- uporzadkowanie stanu wiedzy w zakresie jakosci wód zbiorników wodnych powstalych

zwiazku z dzialalnoscia górnicza·

Czesc badawcza pracy obejmuje:

- badania limniczne kameralne,
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- badania wód zbiornika antropogenicznego "Machów" w pelnej skali tj. w cyklu roku

hydrologicznego wraz z badaniami dodatkowymi,

- badania zródel zanieczyszczen mogacych miec wplyw na stan wód tego zbiornika.

W ramach prowadzonych badan limnicznych Autorka opracowala plan batymetryczny oraz

plan sytuacyjny i przekroje zbiornika. Podstawe dla dokonanych ustalen stanowily wyniki

pomiarów geodezyjnych Kopalni Siarki "Machów", a takze wyniki badan stratyfikacji wód

wykonane przez Autorke.

Przed rozpoczeciem badan w pelnym cyklu rocznym Autorka przeprowadzila wstepne,

badania jakosci wód zbiornika w czerwcu 2011 r. tj. w okresie potencjalnego poczatku letniej

stagnacji. Podstawowym celem tych badan bylo ustalenie typu jeziornego, co pozwoliloby na

ustalenie warunków referencyjnych i mozliwosci zastosowania w dalszych badaniach

metodyk typowych dla jezior.

Wnioski wynikajace z badan kameralnych i wstepnych sa nastepujace:

- w zbiorniku wystepuje letnia stratyfikacja wód,

- w zbiorniku nie wystepuje zjawisko chemokliny, akwen nie jest zbiornikiem

meromiktycznym,

- dla zbiornika "Machów" mozna zastosowac metody badawcze takie jak dla typowych

jezior dymiktycznych,

- zbiornik "Machów" stanowi typ jeziorny: 2a, tj. jezioro o wysokiej zawartosci wapnia, o

malym wplywie zlewni, stratyfikowane.

Ustalony na tej podstawie harmonogram badan (przeprowadzonych w okresie listopad 2011

r.- pazdziernik 2012 r.) obejmowal pomiary:

- zbiornika w punkcie centralnym;

• raz w miesiacu wykonywano profil tlenowy tj. temperature i tlen rozpuszczony) - pomiar

co 1 metr od powierzchni zbiornika do dna ),

• raz w miesiacu pobierano próby wody na powierzchni , nad dnem i z metalimnionu lub

okolo 15 m od powierzchni i oznaczano: przewodnosc, widzialnosc krazka Secchiego, BZT,

ChZT, azot amonowy, azot azotanowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny, chlorki,

siarczany, zasadowosc, wapn, magnez, sód, potas, chlorofil a.

- wody opadowe: raz w miesiacu badano wode w zakresie: przewodnosci, azotu ogólnego,

fosforu ogólnego,

- wody podziemne czwartorzedowe: raz na kwartal badano wode w zakresie: przewodnosci,

azotu ogólnego, fosforu ogólnego,
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- doplyw i odplyw ze zbiornika analizowano w zakresie przewodnosci, azotu ogólnego,

fosforu ogólnego - pobór prób odbywal sie w trakcie napelniania i odprowadzania wód ze

zbiornika (czestotliwosc poboru uzalezniona byla od czasu trwania doplywu i odplywu).

Dodatkowo Autorka wykonala pelne badania zgodnie z metodyka sluzb ochrony srodowiska

dla okreslenia potencjalu ekologicznego wód. W trakcie badan Autorka zebrala dane

dotyczace przebiegu warunków pogodowych.

Wyniki badan temperatury i tlenu zostaly przez Autorke opracowane w formie profili

temperaturowych i krzywych tlenowych wykonanych dla kazdego mIesIaca z

uwzglednieniem niepewnosci pomiaru. Otrzymane wyniki potwierdzily wystepowanie

stratyfikacji letniej w zbiorniku.

Wyniki pomiarów dla pozostalych mierzonych wskazników Autorka opracowala w formie

wykresów rozkladu zmian stezen w czasie dla charakterystycznych warstw zbiornika"

Machów" w cyklu badawczym obejmujacym okres 2011 L - 2012 L, a takze wykresów

zmiennosci stezenia danego wskaznika w zbiornika" Machów". Badania wykonane przez

Autorke staly sie podstawa do ustalenia, ze dla zbiornika" Machów" fosfor jest czynnikiem

limitujacym rozwój procesu eutrofizacji, a bardzo niskie poziomy stezenia tego wskaznika

pozwalaja domniemac, ze eutrofizacja akwenu nie bedzie postepowala szybko. Teze te zdaja

sie potwierdzac dwa kolejne wskazniki tj. stezenie chlorofilu a i widzialnosc krazka

Secchiego. Poziom chlorofilu a bedacego miernikiem rozwoju organizmów

fotosyntetyzujacych w calym cyklu badawczym byl niski - ponizej granicy oznaczalnosci. Na

tej podstawie mozna stwierdzic, ze niski jest takze poziom produkcji pierwotnej.

Równoczesnie wysoka widzialnosc krazka Secchiego swiadczyla o duzej przejrzystosci wody

akwenu i dostepnosci swiatla nawet do glebszych jego warstw. Pomimo tych wskazników

swiadczacych o dobrym stanie jakosciowym wód zbiornika " Machów", w trakcie badan

wykonanych w roku 2012 Autorka stwierdzila w n:iesiacu sierpniu zakwit sinic w centralnej

czesci powierzchni tego akwenu.

Kolejne badania zostaly wykonane przez Autorke w roku 2013 i obejmowaly pobór prób

wody zbiornika w czerwcu - przed rozpoczeciem sezonu kapielowego

i poczatkiem wrzesnia - w koncu tego sezonu. Badania te mialy na cel u przede wszystkim

okreslenie czasu w jakim zaczyna sie jesienna miksja. Na podstawie uzyskanych wyników

Autorka wnioskowala o istotnym wplywie warunków anemometrycznych na mieszanie sie

wód zbiornika i jego stan fizykochemiczny. W kwietniu 2014 L pomiary geodezyjne poziomu

lustra wody zbiornika potwierdzily mozliwosc wystepowania zjawiska sejszy.
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W ramach wykonanych badan Autorka opracowala bilans azotu i fosforu, ustalila zewnetrznie

obciazenie ladunkiem azotu i fosforu oraz obliczyla wspólczynnik retencj i fosforu. Doplyw

ladunku azotu i fosforu z wodami podziemnymi obliczono jako iloraz teoretycznego doplywu

rocznego wód podziemnych oraz srednich stezen azotu i fosforu w wodach podziemnych

ustalonych w rocznym cyklu badan. Doplyw ladunku azotu i fosforu z wodami opadowymi

obliczono jako sume iloczynów czastkowych stezen i objetosci opadu w danym miesiac.

Ladunek wprowadzony przez kapiacych sie obliczono teoretycznie na podstawie ladunków

jednostkowych okreslonych w literaturze oraz na podstawie zmiany ladunku azotu i fosforu w,

zbiorniku z okresu przed i po sezonie kapielowym roku 2012.

Biorac pod uwage wskazniki Volleiwendera przy uwzglednieniu teoretycznych ilosci

zanieczyszczen wprowadzanych przez kapiacych sie, zewnetrzne obciazenie fosforem

zbiornika " Machów" jest ponizej wartosci dopuszczalnej i zdecydowanie ponizej

niebezpiecznego, natomiast obciazenie azotem przekracza nie tylko wartosc dopuszczalna, ale

równiez niebezpieczna.

Wspólczynnik retencji fosforu jest dodatni, zatem nie wystepuje wewnetrzne wydzielanie

fosforu netto. Na podstawie obliczonego zewnetrznego obciazenia ladunkiem mozna

stwierdzic, ze w cyklu badawczym nastapil przyrost ladunku azotu i fosforu w zbiorniku

wynoszacy: dla azotu ogólnego okolo 27,5 Mg; dla fosforu ogólnego okolo 0,7 Mg.

W chwili obecnej pomimo przyrostu ladunku fosforu nie obserwuje sie wzrostu stezen fosforu

w wodzie, co wraz z obliczonym powyzej wskaznikiem wewnetrznego wydzielania fosforu

netto swiadczy o akumulacji fosforu w osadach dennych.

W ramach prowadzonych badan Autorka wykonala równiez obliczenia wskazników trofii

wód zbiornika" Machów" przy wykorzystaniu metodyki z zastosowaniem ITS. Wartosc

wskaznika trofii ustalona na podstawie badan wynosila 7,8 - 8,3 co sugeruje, ze wody te sa

eutroficzne. Ponadto Autorka okreslila dla zbiornik~ " Machów" wskazniki trofii wg Carlsona

TSL Wskazniki te wynosza:

TSI (SD) = 27 - 38, ;TSI (CHL) = ponizej 23,8 ;TSI (TP) = ponizej 10.

Indeks TSI dla najbardziej istotnego wskaznika, jakim jest zawartosc chlorofilu a sugeruje, ze

wody zbiornika" Machów" sa oligotroficzne, na pograniczu ze stanem mezotroficznym.

Autorka okreslila takze kategorie podatnosci zbiornika " Machów" na degradacje;

analizowane parametry kwalifikuja zbiornik do kategorii malo podatnych na degradacje.

W ramach wykonanych badan Autorka porównala wyniki pomiarów z wartosciami

granicznymi wskazników jakosci wód stwierdzajac, ze zbiornika" Machów" charakteryzuje
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sie parametrami wlasciwymi dla jezior uznala, ze mozliwe jest ustalenie stanu wód tego

zbiornika na zasadach obowiazujacych dla jednolitych czesci wód. Wykonana na tej

podstawie ocena ogólna potencjalu ekologicznego wykazuje stan bardzo dobry, stan

chemiczny powyzej dobrego.

Oceniajac prace w zakresie kryteriów merytorycznych i metodycznych stwierdzam, ze:

- wybór tematu pracy nalezy uznac za wlasciwy zarówno ze wzgledów poznawczych jak i

uzytkowych,

- koncepcja rozwiazania problemu zawarta w pracy jest oryginalna i stanowi osiagniecie

wlasne Autorki,

- przyjety plan badan oraz metodyka jego realizacji znajduje uzasadnienie w aktualnym

stanie wiedzy w zakresie ksztaltowania sie parametrów limnicznych sztucznego jeziora w

poczatkowej fazie jego istnienia. Jest to elementem nowy, nie objety do tej pory

kompleksowymi badaniami.

- interpretacja wyników stanowi logiczne rozwazania Autorki zgodne z prawami metodologii

badan doswiadczalnych wnoszace jej wlasne stwierdzenia i hipotezy,

- dyskusja wyników oraz wnioski zostaly oparte o obszerny material doswiadczalny

swiadczacy o dobrej znajomosci nowoczesnych technik analitycznych znajomosci zagadnien

zwiazanych ze stanem czystosci wód (a w szczególnosci wód w zbiornikach

antropogenicznych) oraz umiejetnosci interpretacji uzyskanych wyników.

Wnioski zawieraja aspekty poznawcze i elementy nowosci stanowiac tym samym

uzupelnienie istniejacego stanu wiedzy.

W ocenie pracy w zakresie jakosci edytorskiej nalezy stwierdzic, ze :

- recenzowana rozprawa doktorska zostala napisana wg ogólnie przyjetego, klasycznego

ukladu powiazanych ze soba czesci i rozdzialów o wlasciwych proporcjach,

- uklad pracy charakteryzuje sie przejrzystoscia,. a poszczególne rozdzialy tworza uklad

wynikowy.

Do uwag krytycznych w wiekszosci o charakterze dyskusyjnym nalezy zaliczyc:

- dobór punktów kontrolnych. Badania jakosci wody prowadzono w trzech punktach tj na

doplywie i odplywie ze zbiornika oraz w tzw. punkcie centralnym .Taki sposób wyboru

punktów kontrolnych moze nie dostarczyc pelnego obrazu jakosci wody w calym zbiorniku(

przeplyw w zbiorniku naj prawdopodobniej odbywa sie naj krótsza droga , w znacznych

czesciach zbiornika nastapic moze stagnacja lub zmiana warunków przeplywu),
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- me calkiem przekonywujace jest uzasadnienia wyboru "punktu centralnego"(cytat

" ...wyznaczono w czesci centralnej - naj glebszej , uznanej za punkt charakterystyczny .."

(str.64 , wiersz 6 od góry); co kryje sie za stwierdzeniem "uznanej"?

- brak wyraznego odniesienia sie do konkretnych pozycji literatury swiatowej(pkt. lA , str.8

,wiersz 9 od dolu)

- nieprecyzyjne okreslenie" ... podwyzszone stezenia zwiazków azotu i fosforu ..." (str. 9,

wiersz 6 od góry) ; co to oznacza?

-powolanie sie na wyniki pomiarów z czerwca 2011 na str. 61,( wiersz 14 dolu ), które w

pracy zamieszczono dopiero na str. 87 ,

- brak ilustracji graficznej danych zawartych w tabeli 4.5 (str.83),

- na rysA.34 ( str. 100 ) i rysAA5 ( str.1 06 ) stezenie tlenu przekracza spotykane wartosci -

czym to bylo spowodowane?

- brak szerszego komentarza do rysA.53- rysA.59 ( str.11 Odo 111 )

- brak wyjasnienia przyczyn wystapienia korelacji tylko pomiedzy wartoscia przewodnosci, a

stezeniem azotu ogólnego (str. 113) ; co z korelacja ze stezeniem chlorków i siarczanów?

- czeste stosowanie wspólnych objasnien dla grupy rysunków co powoduje obnizenie ich

czytelnosci,

- w niektórych fragmentach pracy brak starannej korekty tekstu, np. :

./ str. 55, wiersz 2 od dolu, jest: w rysunku 3.5 powinno byc w rysunku 3.121,

./ str. 76, zamieszczono szereg wzorów do których na str. 75 podano objasnienia - opisy

nie zawsze sa jednoznaczne np. Hs i Hsr ,Sur. lub ich brakuje np. Hmaks ,L, P,

./ str. 79 i 82 powtórzone zdanie,

./ str. 79 - 82, rys 4.9 - 4.14 brak opisu osi wykresów,

./ str. 117 przed rys 4.68 i 4.69 brak wprowadzenia dotyczacego zmian stezen chlorków,

./ str. 119 i 120 brak szerszego komentarza do !ys 4.72, 4.73, 4.74 i 4,75,

./ str. 120 i 121 rys 4.76, 4.77, 4.78 brak precyzyjnego kreslenia na osi Y jednostek

zasadowosci ogólnej - mg/dm3 (czego ?),

./ str. 121 do 128 brak komentarza do zamieszczonych tam rysunków,

./ str. 122, 123 rys. 4.80,4.81,4.82 brak precyzyjnego okreslenia na osi Y jednostek

twardosci ogólnej - mg/dm3 (czego ?),

./ str. 128 rys 4.96, 4.97, 4.98 brak okreslenia na osi Y jednostek OWO - mg/dm3

(czego ?),
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./ str. 129 -130 rys 4.100,4.101,4.102,4.103 brak okreslenia na osi Y jednostek BZTs

- mg/dm3 (czego ?),

./ str. 131, 132 rys 4.104, 4.105, 4.106 brak okreslenia na osi Y jednostek azotu

amonowego - mg/dm3 (czego ?),

./ str. 132 do 133 rys 4.108, 4.109, 4.110 brak okreslenia na osi Y jednostek azotu

azotanowego - mg/dm3 (czego ?),

./ str. 134 do 135 rys 4.112, 4.113, 4.114 brak okreslenia na osi Y jednostek azotu

ogólnego - mg/dm3 (czego ?), ,

./ str. 136, 137 rys 4.116, 4.117, 4.118 brak okreslenia na osi Y jednostek fosforanów i

fosforu ogólnego - mg/dm3 (czego ?),

./ str. 146 wiersz 8 od dolu jest" powierzchnia dna czynnego (Pe) wynosila ok. 1,3 m2 -

pomylka w rzedzie wielkosci.

3.Wniosek koncowy

Rozprawa doktorska" mgr inz. Agaty Dabal pl. "Ksztaltowanie sie wlasciwosci

fizyko - chemicznych jeziora antropogenicznego - Machów" stoi na wysokim poziomie

naukowym i zawiera oryginalne wyniki badan. Autorka wykazala w niej duza wiedze oraz

umiejetnosc samodzielnego prowadzenia badan. Zastosowane w pracy metody badan i ich

interpretacja sa wlasciwe, a wyniki zasluguja na opublikowanie.

W zwiazku z tym uwazam, ze praca doktorska mgr inz. Agaty Dabal pl.

"Ksztaltowanie sie wlasciwosci fizyko - chemicznych jeziora antropogenicznego -Machów"

spelnia warunki okreslone w "Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym" i

wnioskuje o przyjecie pracy przez Rade Wydzialu Górnictwa i Geoinzynierii Akademii

Górniczo - Hutniczej w Krakowie oraz dopuszczenie jej do publicznej obrony.

Biorac po uwage takie elementy prac~ jak: wykonanie pelnej charakterystyki

limnicznej zbiornika; wykazanie, ze starannie przeprowadzona rekultywacja pozwala na

utworzenie w wyrobisku kopalni odkrywkowej siarki zbiornika o charakterze dymiktycznego

jeziora; okreslenie czynników limitujacych proces eutrofizacji zbiornika i zasad

gospodarowania woda celem zachowania dobrego stanu wód ;ocena stanu wód zbiornika jako

jednolitej czesci wód zastanowia podstawe do zgloszenia wniosku o wyróznienie pracy.

-

Kraków, dn. 10 lutego 2015 r.
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