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1. Informacje wstępne 

Przedłożona do oceny praca doktorska wykonana została w Katedrze Ekologii i Ochro-

ny Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, pod kierunkiem dr. hab. inż. Ryszarda Staniszewskiego i pro-

motora pomocniczego dr. Dariusza Kayzera. Rozprawa zawiera 201 stron tekstu w tym 36 

tabele, 38 rycin, 38 fotografii, 18 załączników, spis literatury, streszczenie w języku polskim i 

angielskim, spis tabel, spis rycin, spis fotografii i spis załączników. Tekst pracy podzielono na 

8 rozdziałów i 32 podrozdziały. Praca napisana jest starannie, podział treści na rozdziały i ich 

układ jest prawidłowy. Treść pracy jest dobrze udokumentowana wynikami w tabelach oraz 

bogato ilustrowana rysunkami, wykresami i zdjęciami. 

 

2. Charakterystyka rozprawy 

We wstępie Autor zwrócił uwagę na problem wypłycania i zanikania zbiorników polo-

dowcowych, charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego strefy klimatu umiarkowanego. 

Podkreślił znaczenie odbudowy zdegradowanych zbiorników wodnych poprzez właściwie 

przeprowadzone działania rekultywacyjne i ochronne. Odbudowę zbiorników wodnych w 

miejscach ich naturalnego występowania uznał za jedną z najlepszych, z punktu widzenia 

ochrony środowiska,  form rekultywacji. Zwrócił także uwagę na fakt, że odbudowa i rekulty-

wacja małych zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym wpisuje się doskonale w założe-

nia Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej, wprowadzającej system oceny wód po-

wierzchniowych oparty o parametry biologiczne, fizykochemiczne oraz hydromorfologiczne, 

umożliwiające ocenę stanu i potencjału ekologicznego wód. 
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Rozdział 2 zawiera przegląd literatury, w którym to rozdziale Autor omówił w sposób 

syntetyczny rolę małych zbiorników wodnych jako znaczących ekosystemów wodnych różni-

cujących strukturę krajobrazu rolniczego i pełniących wielorakie funkcje przyrodnicze. Uznał 

również istotną rolę tego typu zrenaturyzowanych zbiorników wodnych jako najbardziej efek-

tywnym i ekonomicznym rozwiązaniem wspierającym program rozwoju małej retencji. Popar-

te cytatami z najnowszej literatury przedmiotu zamieszczone w omawianym rozdziale treści 

wskazują na dogłębną znajomość przez Doktoranta poruszanej problematyki.  

 

W rozdziale 3 Autor przedstawił cel i hipotezy badawcze. Za główny cel pracy Dokto-

rant przyjął ocenę stanu hydromorfologicznego i potencjału ekologicznego zbiornika wodne-

go w Nienawiszczu, oraz określenie jego znaczenia w kształtowaniu różnorodności biolo-

gicznej i krajobrazu, a także identyfikację roślin wodnych i brzegowych dominujących w 

pierwszych latach sukcesji. Celem praktycznym było wykazanie zasadności budowy zbiorni-

ka w miejscu zeutrofizowanego jeziora polodowcowego oraz możliwości zapewnienia jego 

dobrego stanu hydromorfologicznego. Postawione hipotezy badawcze zakładały, że: 

1. Korzystne warunki morfologiczne oraz działania techniczno-przyrodnicze umożliwiają 

osiągnięcie dobrego stanu hydromorfologicznego i potencjału ekologicznego nowo budo-

wanego zbiornika oraz dobrej jakości wody. 

2. Budowa zbiornika retencyjnego w Nienawiszczu wpłynie na zwiększenie retencji wody i 

bioróżnorodności oraz podniesienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenu.

  

W rozdziale 4 doktorant przedstawił zakres i metodykę badań. Praca doktorska oparta 

jest o własne badania terenowe, laboratoryjne i prace kameralne prowadzone w latach 2000-

2015 w trzech etapach:  

–  etap pierwszy (w latach 2000-2004) przed przystąpieniem do budowy zbiornika wodnego, 

–  etap drugi (w latach 2004-2012) w okresie budowy zbiornika i eksploatacji torfu,  

–  etap trzeci (w latach 2012-2015) po zakończeniu budowy zbiornika.  

Szeroki zakres badań obejmował: badania laboratoryjne torfu, obserwacje meteorolo-

giczne,  pomiary stanu wody w zbiorniku, pomiary morfometryczne zbiornika. Po napełnieniu 

zbiornika ocenę hydromorfologiczną oraz inwentaryzację makrofitów, badania fitobentosu 

okrzemkowego, ocenę jakości wód pod kątem bytowania ryb i przydatności do kąpieli, ocenę 

podatności zbiornika na degradację, oceny stanu troficznego wód zbiornika. Określenie ka-

tegorii podatności zbiornika na eutrofizację, waloryzację środowiska przyrodniczego, poprzez 

określenie potencjału roślinności naturalnej badanego terenu, modelu ekologiczno-

przestrzennego krajobrazu, ocenę wizualną krajobrazu i ocenę stabilności ekosystemów  

Wykonane metodami standardowymi analizy fizyczno-chemiczne wody obejmowały 

wybrane wskaźniki biologiczne (chlorofil a, fitobentos, seston, bakterie grupy coli i Escheri-

chia coli,  paciorkowce kałowe (Enterococcus) ) i fizyczno-chemiczne (tlen rozpuszczony, 
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BZT5, ChZT, pH, przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, azot ogólny, fosforany, fos-

for ogólny, ogólny węgiel organiczny, miedź, cynk).  

Uzyskane przy zastosowaniu nowoczesnych metod wyniki badań opracowane zostały 

z wykorzystaniem metod analitycznych, wspartych zaawansowaną statystyką i zwizualizo-

wane w formie tabel, wykresów i fotografii. 

 

Rozdział 5 zawiera charakterystykę obszaru badań. W tym rozdziale doktorant zawarł 

informacje dotyczące położenia administracyjnego i geograficznego badanego terenu, bu-

dowę geologiczną obiektu, warunki hydrologiczne i hydrograficzne zlewni, warunki krajobra-

zowe, wartość przyrodniczą i warunki rolniczo-klimatyczne terenu. 

 

W rozdziale 6 zawierającym opis zbiornika Autor przedstawił: podstawowe parametry 

zbiornika, opis zlewni i warunków hydrologicznych, technologię budowy zbiornika, działania 

krajobrazowe i odkrycia archeologiczne na obszarze zbiornika.    

 

Największy objętościowo (74 strony) rozdział 7 zawiera wyniki badań i dyskusję. W 

omawianym rozdziale Autor zamieścił głównie uzyskane dane odnoszące się do badanych 

wskaźników, poddając je szczegółowej analizie. Analizie poddano parametry pozwalające 

określić stan wybudowanego zbiornika, takie jak elementy hydromorfologiczne, wskaźniki 

fizyczno-chemiczne wód zbiornika, elementy biologiczne, podatność na degradację i eutrofi-

zację, stan trofi i stabilność ekosystemów, waloryzacja środowiska i ocena wizualna krajo-

brazu. Doktorant w tym rozdziale odniósł także syntetyczne wyniki własnych badań do rezul-

tatów podobnych badań prowadzonych przez innych autorów. 

 

W rozdziale 8 Doktorant przedstawił 12 wniosków, będących syntezą przeprowadzo-

nych badań i rekapitulacją analizy uzyskanych wyników. Przedstawione wnioski pozwalają 

na przyjęcie stawianych w pracy hipotez badawczych. 

Zamieszczona na końcu pracy bogata bibliografia obejmuje 242 pozycje, w tym 61 ob-

cojzycznych, co stanowi 25,2% cytowanych pozycji. 

 

3. Ocena merytoryczna rozprawy 

Zakres badań obejmował ocenę funkcjonowania zbiornika wybudowanego w miejscu 

dawnego naturalnego akwenu wodnego, który poprzez eutrofizację uległ samoistnej degra-

dacji i całkowitej likwidacji. Nowo powstały zbiornik zlokalizowany jest w naturalnej niecce 

terenowej, w której znajdowało się wyeksploatowane złoże torfu. Badaniami objęto również 

przyległy do wybudowanego zbiornika teren doliny. Metodycznie badania zaplanowano i wy-

konano poprawnie, zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii standardami. 
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Uzyskane przez Doktoranta wyniki potwierdziły, że w wybudowanym w okolicy Niena-

wiszcza zbiorniku wodnym od momentu całkowitego napełnienia, utrzymywał się wysoki po-

ziom wody. Potencjał ekologiczny zbiornika jest dobry co pozwala zakwalifikować go do II 

klasy. Jakość wody w zbiorniku oceniona została na II-III klasę. Najmniej korzystnymi 

wskaźnikami okazały się azot ogólny, przezroczystość oraz przewodność elektrolityczna. 

Woda zbiornika spełnia kryteria przydatności do hodowli ryb karpiowatych oraz przydatności 

do kąpieli. Inwestycja znacząco wpłynęła na wzbogacenie i urozmaicenie krajobrazu rolni-

czego, zwiększając bioróżnorodność w najbliższym otoczeniu. Zbiornik został zakwalifikowa-

ny do III kategorii podatności na degradację. Najbardziej korzystnym wskaźnikiem okazało 

się zagospodarowanie bezpośredniej zlewni zbiornika, w której ponad 86% stanowią lasy. 

Zbiornik w Nienawiszczu zakwalifikowano do II kategorii podatności na eutrofizację, a czyn-

nikiem limitującym produktywność okazał się fosfor.  

Uzyskane wyniki w pełni potwierdzają zasadność podjęcia przedsięwzięcia polegają-

cego na wybudowaniu zbiornika wodnego w Nienawiszczu w gminie Rogoźno (woj. Wielko-

polskie), jako formy renaturyzacji funkcjonującego kiedyś w tym miejscu jeziora polodowco-

wego. Zapewniło bowiem powstanie zbiornika przywracającego naturalne elementy istnieją-

cego kiedyś środowiska. Wykorzystując korzystne warunki morfologiczne oraz podejmując 

odpowiednie działania techniczno-przyrodnicze wybudowano zbiornik charakteryzujący się 

dobrym stanem hydromorfologicznym i potencjałem ekologicznym oraz dobrej jakości wodą. 

Wpisując równocześnie tą formę rekultywacji terenu w założenia Ramowej Dyrektywy Wod-

nej, zalecającej poprawę gospodarki wodnej poprzez zwiększanie małej retencji. Zrealizowa-

na inwestycja umożliwiła zwiększenie retencji wody na opisywanym terenie wpływając rów-

nież na urozmaicenie krajobrazu rolniczego, znacznie zwiększając jego bioróżnorodność. 

 

Po dokładnym przestudiowaniu pracy nasuwa się pewna uwaga dyskusyjna, nie pod-

ważająca jednak wartości naukowej rozprawy. Mianowicie wyciągnięte wnioski oparto o wy-

niki dwuletnich badań przeprowadzonych po napełnieniu zbiornika wodą (w przypadku czę-

ści B zbiornika), biorąc pod uwagę fakt, że zbiornik III jest akwenem bardzo młodym w chwili 

obecnej trudno jednoznacznie stwierdzić w jakim stanie znajdzie się ten ekosystem w ciągu 

kolejnych lat funkcjonowania. Fakt ten sugerował by konieczność przeprowadzenia badań 

kontrolnych po upływie pewnego czasu, o czym Doktorant wspominał w trakcie interpretacji 

niektórych wyników. 

 

 

4. Podsumowanie i wniosek końcowy 

Biorąc pod uwagę podkreślone w recenzji walory poznawcze i aplikacyjne opracowa-

nia, zakres i metodyczną przejrzystość badań, znaczący dla ochrony i kształtowania środo-

wiska jej charakter w podsumowaniu stwierdzam, że mgr inż. Przemysław Frankowski speł-
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nia wymagania stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora. Zawarty w dysertacji 

materiał dowodzi, że recenzowana rozprawa doktorska przygotowana jest na odpowiednim 

poziomie naukowym, a zaprezentowane wyniki mają merytoryczne uzasadnienie. Poprawnie 

formułując cel pracy, stawiając właściwe hipotezy, przyjmując odpowiednią do realizacji za-

łożonego celu metodykę badań Doktorant wykazał, że posiada umiejętność podejmowania, 

organizacji i prowadzenia badań naukowych a także naukowej interpretacji uzyskanych wy-

ników, pozwalającej na rzeczowe opracowanie podsumowania i wniosków końcowych. Autor 

wykazał się także dostateczną wiedzą teoretyczną i znajomością literatury naukowej związa-

nej z opracowywanym zagadnieniem.  

We wniosku końcowym stwierdzam, że oceniana rozprawa doktorska pt. „Ocena po-

tencjału ekologicznego i znaczenie w krajobrazie zbiornika wodnego w Nienawiszczu” speł-

nia wymogi określane w art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach nauko-

wych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 

dnia 16. 04. 2003 r.) i wnioskuję do Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Prze-

strzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o dopuszczenie mgr. inż. Przemysława 

Frankowskiego do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

Jednocześnie uwzględniając niewątpliwe walory poznawcze i aplikacyjne przedstawio-

nej do oceny dysertacji, zakres i metodyczną przejrzystość badań, przedkładam Radzie Wy-

działu Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-

znaniu wniosek o jej wyróżnienie. 

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Misztal 

 

 

 

Kraków, dnia 10 wrzesień 2016 r. 

 

 

 

 

 


