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Ocena formalna 

 Przedstawiona do oceny praca Agnieszki Karwackiej pt. „Ocena stanu eutrofizacji 

wybranych jezior powiatu poznańskiego” liczy 210 stron w tym 53 tabele, 57 rysunków i 42 

fotografie obiektów badań. 

 Praca zawiera 4 podstawowe rozdziały tj.: 

• Wstęp 

• Przegląd literatury 

• Część badawcza 

• Wnioski,  

Tekst podzielono na kilkadziesiąt podrozdziałów 1, 2, 3 i 4 rzędu. Powyższy podział tekstu 

jest jasny i znacząco ułatwia jego ocenę. 

 Praca stanowi naukowe opracowanie problemu badawczego zdefiniowanego hipotezą 

badawczą wyraźnie sprecyzowaną i jasno określonym celem badań. Autorka dokonała bardzo 

szerokiego rozpoznania aktualnego stanu wiedzy na podstawie 144 źródeł literaturowych. 

Przeprowadziła badania środowiskowe, omówiła wyniki badań własnych i skonfrontowała je 

z dostępną literaturą. Na powyższej podstawie sformułowała 6 wniosków korespondujących z 

tematem pracy i celem badań. 

 Przedstawiona do oceny praca Agnieszki Karwackiej „Ocena stanu eutrofizacji 

wybranych jezior powiatu poznańskiego” spełnia wymogi formalne stawiane rozprawom 



doktorskim Art. 13 p. 2 i 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.Nr 65 poz.595 z późn.zm.). 

 

Ocena merytoryczna 

 Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska poświęcona została jednemu z 

podstawowych problemów współczesnej cywilizacji tzn. postępującym zmianom stanu 

środowiska przyrodniczego zagrażającym naszej przyszłości a co najmniej zmuszających nas 

do ich łagodzenia oraz przystosowania się do nich. Problemem tym jest ochrona zasobów i 

jakości wód jako zasobu odnawialnego, którego zdolność do samoodnawiania została 

przekroczona na znaczących obszarach Ziemi. Wody jezior, ze względu na bezpośredni 

kontakt ze źródłami zanieczyszczeń i powolną ich wymianę należą do najbardziej 

zagrożonych. Przeciwdziałanie postępującemu procesowi obniżenia jakości wód było 

podejmowane od dawna. Skuteczność tych działań zależała od ich zakresu i metod a przede 

wszystkim od rozpoznania przyczyn degradacji i stanu jej zaawansowania. Jeziora są bardzo 

specyficznymi obiektami hydrologicznymi a ich ochrona wymaga indywidualnego podejścia. 

Doktorantka w swej rozprawie zwraca uwagę na niedobór badań nad zewnętrznymi i 

wewnętrznymi przyczynami degradacji jezior. Podkreśla rolę antropopresji i jej efektów 

środowiskowych wynikających z dużej ilości mieszkańców i intensywnej działalności 

gospodarczej, szczególnie rolnictwa. Zauważa, że literatura dotyczy głównie aspektów 

biologicznych procesu eutrofizacji oraz wskaźników jakościowych wód. Autorka pisze 

„Natomiast brak jest badań określających, poza warunkami biologicznymi i 

fizykochemicznymi ekosystemu jeziornego, wpływ osadów dennych tych wód, które to 

dopiero pozwalają w pełni określić poziom presji antropogenicznej na dane jezioro”. Zdanie 

powyższe w pełni uzasadnia konieczność podjętych badań. Słuszna jest teza, że osady denne 

to swoisty magazyn, gdzie odłożone są efekty ekologiczne antropopresji, które się mogą 

uruchomić w sprzyjających ku temu warunkach. 

 Doktorantka podaje, że „głównym celem badań było określenie stopnia podatności 

wybranych jezior powiatu poznańskiego na degradację”. Jest to cel ambitny. Jego realizację 

rozkłada na następujące cele szczegółowe – etapy osiągnięcia celu głównego: 

• rozpoznanie zróżnicowania jezior powiatu poznańskiego pod względem 

jakościowym, 

• klasyfikacja wybranych jezior pod względem ich podatności na degradację, 

• analiza chemometryczna wyników badań, 



• rozpoznanie oraz ocena metod ograniczania (tu brak określenia czy chodzi o 

dopływ czy też zawartość lub kumulację) substancji biogennych w jeziorach.  

 Autorka założyła również cel praktyczny badań i rozprawy tj. dostarczenie informacji 

na temat stanu jakości wód dla organów administracji samorządowej na potrzeby 

zarządzania i gospodarki wodami. 

 Podjęty cel główny oraz jego uszczegółowienie w pełni uzasadnia potrzebę 

przeprowadzonych badań. 

 Doktorantka przyjęła następujące hipotezy badawcze: 

• sposób zagospodarowania terenu ma wpływ na stopień degradacji jeziora, 

• możliwe jest przeprowadzenie klasyfikacji jezior pod względem stopnia ich 

podatności na degradację, 

• badania osadów dennych wód powierzchniowych pozwalają określić poziom 

presji antropogenicznej na dane jezioro, 

• wiedza na temat jakości wód jeziora, podatności jezior na degradację oraz 

rozpoznanie jakości osadów dennych jezior warunkuje wybór jego (ich ) 

rekultywacji. 

 Przyjęte założenia opierają się na bardzo licznej literaturze z zakresu przyczyn 

zagrożeń wód jezior i możliwości ich ochrony oraz potrzeb, możliwości i metod ich 

rekultywacji. Jednak jest to tak specyficzny problem w odniesieniu do poszczególnych 

jezior, że nie można stosować standardowych procedur postępowania bez szczegółowego 

rozpoznania warunków środowiskowych i stanu wiedzy o jeziorze. Przedłożona praca 

miała więc scharakteryzować problemy związane z określoną grupą jezior. Doktorantka 

postanowiła rozwiązać problem w oparciu o badania szczegółowe połowy (35) jezior 

położonych na przyjętym terenie badań – powiat poznański. Założyła wiec bardzo szeroki 

zakres badań. Przyjęła stężenie związków fosforu i azotu jako wskaźniki jakości wód, a 

zawartość tych pierwiastków oraz wapnia, magnezu, żelaza i manganu w osadach 

dennych jako wskaźniki ich akumulacji w jeziorze i potencjalne źródło zagrożenia jakości 

jego wód. Charakterystykę badanych jezior oparto na obserwacjach i pomiarach własnych 

oraz bogatej dokumentacji. Uzyskane wyniki badań Autorka poddała ocenie statystycznej. 

Przyjęte metody badań nie budzą zastrzeżeń. 

 Przystąpienie do realizacji celu badań oraz weryfikacje hipotez badawczych 

Doktorantka poprzedziła bardzo szeroką analizę literatury na temat przyczyn i źródeł 

zagrożeń jakości wód jezior, rozwoju i skutków procesu eutrofizacji oraz potrzeb i 



możliwości ochrony jezior przed postępem ich degradacji. Przegląd literatury oparła na 

analizie pod stu pozycji literatury w większości z ostatniego dziesięciolecia. Sięgnęła też 

do literatury zagranicznej. 

 Doktorantka poprawnie opisała proces eutrofizacji wód jezior, jego przyczyny i skutki. 

Trafnie scharakteryzowała źródła dopływu zanieczyszczeń i biogenów do jezior. 

Przedstawiła mechanizm tego procesu, jego rozmiary i możliwości ograniczania. 

Następnie przedstawiła problem akumulacji zanieczyszczeń w jeziorach oraz zagrożenie 

stanu jezior jakim jest ich nagromadzenie w osadach. Szczególną uwagę zwróciła na 

obieg substancji w jeziorze i skutki jego eutrofizacji. Dokonała przeglądu metod i 

sposobów ograniczania zagrożeń stanu ekologicznego jezior poprzez działania w samym 

jeziorze i w jego zlewni. Doktorantka, szczególną rolę przypisuje metodom oceny jakości 

wód i stanu ekologicznego jezior oraz metodom oceny podatności jezior na degradację 

jako drogi do prawidłowego i skutecznego ograniczania ich zagrożenia i trafnego wyboru 

metod ochrony a nawet rekultywacji. 

 Doktorantka bardzo szczegółowo omówiła literaturę dotyczącą jej problemu 

badawczego, przytoczyła szczegółowe wyniki badań innych autorów a często 

zaprezentowała je w postaci graficznej i tabelarycznej. Przegląd literatury w opiniowanej 

rozprawie przekracza powszechnie przyjęte formy redakcji tego rozdziału  i praktycznie 

przybiera formę monografii problemu. 

 W części badawczej autorka przedstawiła wyniki swoich badań zgodnie z przyjętymi 

założeniami i metodyką.    

 W wyniku przeprowadzonych badań Doktorantka, stwierdziła że   powierzchnia lustra 

wody poszczególnych jezior mieści się w granicach od 2,0 do 305 ha a najliczniejszą 

grupą (26% zbioru) stanowią jeziora od 10 do 20 ha. Głębokość jezior osiąga do 19,5 m 

ze średnią 4,08 m. 

 Doktorantka na podstawie przeprowadzonych badań oceniła podatność badanych 

jezior na degradację metodą M. Stępniewskiej, znacznie uproszczoną i łatwiejszą do 

zastosowania niż metoda opisana przez Cydzik, Kudelską i Szoszka, powszechnie 

stosowaną w Państwowym Monitoringu Środowiska. W tabeli 47 Doktorantka podjęła 

próbę oceny podatności na degradację badanych jezior metodą podaną przez Cydzik i 

wsp. powszechnie stosowaną ale okazało się, że nie dysponuje większością niezbędnych 

danych o jeziorach istotnych w tej metodzie. 

 Autorka wydzieliła 6 grup jezior według podatności na degradację i przedstawiła na 

rys. 57. Brak opisu na rysunku uniemożliwiło jednak wyciągniecie wniosków. Nie 



dokonała również końcowej oceny przewidzianej w metodzie. Bez przeprowadzenia 

dowodu trafnie oceniła znaczenie poszczególnych elementów w końcowej klasyfikacji 

jezior. 

 Na podstawie badań Autorka przeprowadziła ocenę warunków troficznych badanych 

jezior. Wykazała, że najliczniejszą grupę stanowią jeziora (stanowisko badawcze) 

eutroficzne (31), mniej jest hipertroficznych części jezior (11) a najmniej mezotroficznych 

(4). Wykazała, że poszczególne części tego samego jeziora mają różny stan troficzny. 

 Na podstawie badań i analiz dostępnych materiałów Doktorantka sformułowała  6 

wniosków, z których tylko 4 dotyczą przeprowadzonych badań własnych. Doktorantka 

stwierdziła, że: 

• jeziora powiatu poznańskiego są zróżnicowane pod względem odporności na 

degradację, 

• większość badanych jezior charakteryzuje się wysoką i bardzo wysoką trofią wód, 

• najwyższy poziom biogenów w osadach i najwyższą trofię wód ma Jezioro 

Konarzewskie, 

• brak jest istotnej statystycznie korelacji pomiędzy stężeniami azotu i fosforu w 

wodach co świadczy o tym, że zazwyczaj tylko jeden z tych biogenów jest czynnikiem 

odpowiedzialnym za eutrofizację analizowanych jezior, 

• dostępna informacja dotycząca morfologii i stanu jezior nie objętych Państwowym 

Monitoringiem Jezior jest niekompletna co ogranicza stosowanie Systemu Oceny, 

• stan rozpoznania jakości wód jezior powiatu poznańskiego, nie objętych WPN, jest 

niewielki. 

W pracy stwierdzono szereg uchybień. Przykładowo: 

• str. 5 w. 10 i następne Autorka stwierdziła „Począwszy od lat dziewięćdziesiątych XX 

w. w Polsce podjęto szereg działań w celu reformy gospodarki wodnej, których 

jednym z głównych priorytetów była poprawa stanu czystości wód”. Otóż działania 

takie prowadzone były od bardzo dawna. Autorka popełniła charakterystyczny dla 

młodych badaczy błąd wynikający z nieświadomości, że wszystko zaczęło się wiele 

lat a nawet wieków wcześniej, niż oni zajęli się problemem. 

• str. 21 w. 10 od dołu – co Autorka miała na myśli używając określenia „fosfor 

cząsteczkowy”, 

• str. 26 w. 1-11 warto uporządkować tak aby powstał uporządkowany obraz procesu, 



• rozdział 3.1 – charakterystyka badanych jezior został zredagowany w sposób nie 

wnoszący istotnych informacji. Niejednolitość opisu poszczególnych jezior, a przede 

wszystkim niewiele danych. Plany batymetryczne – co najmniej dziwne, 

• dane prezentowane w tabelach 40-42 powtórzono na rysunkach 32-43, 

• w tabeli 43 przedstawiono cechy morfologiczne 35 badanych jezior. Jaki sens miało 

objęcie badaniami siedmiu jezior dla których brak jest części danych? Przecież to 

zniekształciło wyniki obliczeń statystycznych, 

• str. 142 w. 6-10 od dołu – trudno się zgodzić z postawioną tezą, że wyniki wskazują 

na częściowo antropogeniczne pochodzenie metali. Nie przeprowadzono dowodu na 

związek występowania metali z nasileniem antropopresji, 

• od strony 159 występuje różnica między faktycznymi numerami tabel a podawanymi 

numerami przy powołaniu się na nie w tekście. Np. na stronie 159 przy cytowaniu 

danych z tabeli 52 powołano się na tab. 49 itd. 

 Lektura pracy nasuwa pytanie: dlaczego nie badano związku trofii badanych jezior z 

wskaźnikami ich podatności na degradację? 

 Wymienione powyżej uwagi nie podważają wartości przedłożonej rozprawy 

doktorskiej, a mają zwrócić uwagę Autorki, że warto nad problemem dalej pracować. 

 Doktorantka Agnieszka Karwacka przeprowadzając założone badania i dokonując ich 

analizy w przedłożonej pracy doktorskiej pt. „Ocena stanu eutrofizacji wybranych jezior 

powiatu poznańskiego” wykazała, ze posiadła niezbędną wiedzę i umiejętności do 

samodzielnego prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie 

środowiska, co wyczerpuje wymogi Art. 13 p. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 poz. 

595 z późn. zm.). 

 

Wniosek końcowy 

 Przedstawiona przez Agnieszkę Karwacką rozprawa „Ocena stanu eutrofizacji 

wybranych jezior powiatu poznańskiego” spełnia wymogi formalne i merytoryczne stawiane 

rozprawom kandydatów do stopnia naukowego doktora zawarte w Art. 13 p. 1, 2, i 6 ustawy z 

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 poz. 595 z późn. zm.).  Stawiam wniosek o przystąpienie do 

dalszych czynności w przewodzie doktorskim. 

Prof. dr hab. Józef Koc  


