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1. PODSTAWA RECENZJI 

 

Niniejszą recenzję opracowano na podstawie decyzji Rady Wydziału Inżynierii 

Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 11.09.2019 r. powołującej mnie na recenzenta rozprawy doktorskiej Pana  

mgr inż. Thanh Hung Nguyen, o której zostałem poinformowany pismem z dnia 11.09.2019 r.  

znak WISGP-4000- 46/2019r przez Pana Dziekan Wydziału prof. UPP dr hab. inż. Jerzego 

Bykowskiego. Do przedmiotowego pisma dołączony był egzemplarz pracy doktorskiej. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA PRACY ORAZ UWAGI OGÓLNE I REDAKCYJNE 

 

Przedmiotowa rozprawa doktorska, napisana jest w języku angielskim. W części wstępnej 

umieszczono podziękowania władzom Polski i Wietnamu, gdyż praca była realizowana 

w ramach bilateralnej umowy zawartej między tymi krajami w zakresie współpracy naukowej 

oraz dzięki przyznanemu przez Rząd Wietnamu stypendium. Znalazły się również ciepłe słowa 

kierowane dla promotora i promotora pomocniczego pracy, pracowników Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu oraz rodziny. W części wstępnej znalazły się również spisy: treści, 

rysunków, tabel, użytych w pracy skrótów oraz streszczenia w języku angielskim i polskim.  

Część merytoryczna pracy składa się z 6 rozdziałów, po których Autor dodał 

trzy załączniki. W mojej opinii można byłoby zrezygnować z załączników. Graficzny 

Załącznik 1 przedstawiający zmiany temperatury i wilgotności powietrza w czasie prowadzenia 

eksperymentów można było wraz z dyskusją włączyć w tekst pracy przy opisie faz 

przeprowadzonych prac badawczych. Załącznik 2 i 3 zawiera skrypty przeprowadzonych 
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obliczeń statystycznych z wykorzystaniem programu R. Pojedyncze, przykładowe skrypty 

można byłoby przedstawić w rozdziale omawiającym metodykę opracowania wyników badań. 

W tekst dysertacji włączono 54 rysunki i 22 tabele. Rysunki mają czytelną formę i są 

właściwie wkomponowana w opracowaniu. Podobnie pozytywnie można ocenić formę 

i zawartość zamieszczonych w pracy tabel. 

W pracy odwołano się do 95 publikacji, przy czym współautorem jednej jest Doktorant. 

W spisie cytowanego piśmiennictwa w pozycji zatytułowanej Australian and New Zealand 

Environment and Conservation Council (ANZECC) & Agriculture and Resource Management 

Council of Australia and New Zealand (ARMCANZ). Water Quality Guidelines, Volume 1, 

Australia brak jest roku jej wydania. Prawdopodobnie chodzi o publikację z 2000 r. 

Na 95 cytowanych w dysertacji pozycji bibliograficznych tylko 4 były opublikowane 

przed 2000 r., z dekady 2000-2009 odwołano się do 31 pozycji bibliograficznych, a 59 prac 

ukazało się po 2009 r. Taka struktura ilościowa cytowanych publikacji w funkcji czasu ich 

wydania nie jest przypadkowa. Jest to wynik wzrostu zainteresowania potencjalnym 

wykorzystaniem ścieków szarych powstających w gospodarstwach domowych, jako 

alternatywnego źródła wody do nawadniania, co jak wynika z tytułu było przedmiotem 

dysertacji. Obserwowany wzrost liczby publikacji związanych z badaniami nad zastosowaniem 

ścieków szarych do nawadniania jest wynikiem zubożania dyspozycyjnych zasobów wód 

słodkich, stanowiących źródło wody pitnej dla ludności, w różnych rejonach globu a w krajach 

rozwiniętych, np. w Europie, obserwowanych w ostatnich latach zmian klimatycznych na 

obszarach zurbanizowanych i pojawianiem się długotrwałych susz. Pierwsze doświadczenia 

z wykorzystaniem wód szarych do nawadniania trawników, roślin ozdobnych i drzew 

w przydomowych ogrodach miały miejsce w Australii oraz w stanach Texas i Arizona w latach 

70. ubiegłego wieku. Wykorzystanie ścieków, nie tylko szarych, dla poprawy lokalnego bilansu 

wodnego gleb w wielu krajach jest postrzegane jako działanie strategiczne, pozwalające na 

ochronę zasobów wodnych, poprawę mikroklimatu oraz zmniejszenie zużycia energii na 

dystrybucję wody. Autor dysertacji zagadnienia te przedstawił w pierwszym rozdziale pracy 

zatytułowanym Introduction (Wprowadzenie). W rozdziale tym przedstawiono również ogólny 

cel pracy: 

 

„The aim of this study is to assess the grass yields of a chosen species (ryegrass) when 

greywater reuse after a reasonable treatment process (treated greywater) is adopted for 

irrigation. Additionally, impact of the applied greywater (raw and treated) on the planted soil 

and potentially on groundwater (by determining leachate quality) will be assessed.” 

 

Akapit ten w wolnym tłumaczeniu brzmi: 

 

Celem badań była ocena wpływu) nawadniania surowymi i podczyszczonymi ściekami szarymi 

na plon trawy (życicy trwałej. Dodatkowo dokonano oceny wpływu ścieków szarych - surowych 

i podczyszczonych - na glebę i na wody gruntowe, poprzez określenie jakości odcieku. 
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Cel pracy jest poprawnie sformułowany, choć zabrakło w nim informacji, że badania będą 

prowadzone z warunkach laboratoryjnych. Wybór życicy trwałej (Lolium perenne), 

jako rośliny doświadczalnej jest bardzo trafny. Życica trwała jest nie tylko cenną trawą 

pastewną, ale ze względu na tworzenie trwałej darni utrudnia wzrost chwastów, jest rośliną 

światłolubną powszechnie stosowaną do obsiewu muraw sportowych oraz trawników, również 

przydomowych. Trawa ta przy silnych mrozach lub długotrwałej okrywie śnieżnej często 

wymarza. Przy nawożeniu azotowym wykazuje szybki przyrost biomasy. Życica trwała źle 

znosi letnie susze i wymaga w tych okresach nawadniania. Sprawdzenie wpływu ścieków 

szarych na wegetację życicy trwałej było w pełni uzasadnione przyjmując, że ścieki te mogą 

być w przyszłości wykorzystywane do nawadniania trawników i innych użytków zielonych. 

W ostatnich latach zwrócono uwagę na inną użytkową cechę niektórych odmian życicy 

trwałej. Cecha ta w handlu jest reklamowana jako „trawy samozagęszczające się przez kłącza” 

lub „życica trwała o dużych zdolnościach regeneracyjnych RPR (ang. Regenarating Perennial 

Ryegrass)”. Wieloletnie rośliny życicy trwałej tworzą rozległe stolony (rozłogi) 

przypominające pędy perzu. Z tego względu dawniej te gatunki nazywane były życicą 

rozłogową. Stolony powodują, że powierzchnie obrośnięte przez życicę trwałą, mającą 

zdolność do ich tworzenia, są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne od zwykłych 

trawników, a ponadto powstające uszkodzeniu szybko ulegają regeneracji. Ten typ życicy 

trwałej po raz pierwszy został opisany w pracy Peter Lawson & Son (1836): The Agriculturist’s 

Manual. A Report of Lawson’s Museum in Edinburgh. William Blackwood ad Sons, Edinburg, 

Thomas Cadell, 141 Strand, London, and W. Curry Jun. & CO, Dublin, w której przedstawiono 

wyniki badań traw rosnących w Irlandii. Wyselekcjonowany gatunek życicy trwałej został 

nawet opatentowany w 2015 r. w USA (Wipff J.K., Singh D. (2015) US Patent 8,927,804 

Lolium perenne subsp. Stoloniferum). Szkoda, że w pracy nie podjęto badań nad wpływem 

nawadniania ściekami szarymi surowymi lub podczyszczonymi na powstawanie i trwałość 

stolonów. Wzrosłaby wartość poznawcza pracy, gdyż nie znam żadnej publikacji 

przedstawiające wyniki badań z tej tematyki. Uwagi tej nie należy przyjmować jako krytyki, 

ale jako formę dyskusji akademickiej. 

Rozdział 2 to zwięzły i równocześnie bardzo wnikliwy przegląd piśmiennictwa 

poświęcony badaniom nad ściekami szarymi. Zawiera on opis aktualnego stanu wiedzy 

o składzie, ilości i potencjalnych możliwościach wykorzystania ścieków szarych powstających 

w gospodarstwach domowych w szczególności jako substytutu wody do nawadniania, 

charakterystykę sposób podczyszczania ścieków szarych, potencjalnego oddziaływania 

ścieków szarych przy ich zastosowaniu do nawadniania na skład chemiczny gleb, kierunków 

dalszych badań aplikacyjnych nad ściekami szarymi oraz, co jest niezmiernie ważne, analizę 

kosztów wykorzystania ścieków szarych w praktyce. W rozdziale tym zabrakło jednak 

wzmianki, że dla nowych rozwiązań powinno przeprowadzić się analizę kosztów i korzyści 

CBA (ang. Cost-Benefit Analysis) z zastosowaniem oceny efektywności inwestycji w oparciu 
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o koszty budowy i eksploatacji instalacji oraz korzyści, jakie się uzyskuje w otoczeniu 

(środowisku) w wyniku jej uruchomienia (London Economics (2013): Guidance Manual for 

Cost Benefit Analysis (CBAs) Appraisal in Malta. Planning and Priorities Co-ordination 

Division (PPCD) www.ppcd.gov.mt). Analiza CBA jest zalecana do stosowania na obszarze 

Unii Europejskiej na etapie wdrażania rozwiązań proekologicznych. W przypadku 

wykorzystania ścieków szarych do nawadniania zmniejsza się znacznie koszty środowiskowe, 

głównie poprzez zmniejszenia poboru wody ze źródeł naturalnych. Rozdział 2, z wyłączeniem 

podrozdziałów 2.5, po stosownych pracach redakcyjnych mógłby stanowić artykuł 

przeglądowy, gdyż zawarte w nim treści oddają stan wiedzy o kierunkach badań podstawowych 

i aplikacyjnych z zakresu ścieków szarych. 

Podrozdział 2.5 zatytułowany Perennial ryegrass and its characteristics (Życica trwała i 

jej charakterystyka) odbiega treścią od pozostałych tez rozdziału 2. W mojej opinii rozdział ten 

powinien być poszerzony i znaleźć się w rozdziale 3 zatytułowanym Purpose, scope and 

research methods (Intencje, zakres i metody badawcze) wraz z uzasadnieniem wyboru życicy 

trwałej, jako rośliny zastosowanej w doświadczeniach wazonowych. Alternatywnie zawarte 

w nim treści można było podać w rozdziale 1, co pozwoliłoby uzasadnić wybór życicy trwałej 

jako rośliny doświadczalnej. 

W rozdziale 3 przedstawiono metodologię badań. Rozdział ten nie budzi zastrzeżeń 

merytorycznych. Dla potrzeb pracy wykonano doświadczenia wazonowe implementując 

powszechnie stosowaną w badaniach rolniczych metodologię planowania i wnioskowania 

statystycznego. Przyjęto, że czynnikami wpływającymi na wielkość plonu biomasy życicy 

trwałej jest zróżnicowanie ilości użytej do nawadniania wody wodociągowej oraz surowych 

i podczyszczonych syntetycznych ścieków szarych. Drugim czynnikiem było nawożenie 

mineralne lub jego brak. 

Postawiono 6 hipotez badawczych, przy czym pierwsze trzy związane były z ustaleniem 

interakcji na wielkość plonu suchej masy życicy trwałej przy zróżnicowanych ilościach wody 

wodociągowej, ścieków surowych i oczyszczonych użytych do nawadniania wazonów 

doświadczalnych oraz nawożenie mineralnego lub jego braku. Kolejne 3 hipotezy dotyczyły 

określenia wpływu różnych scenariuszy nawadniania i nawożenie na odczyn i przewodność 

elektrolityczną gleb oraz zmiany jakości wody użytej do nawadniania w strefie korzeniowej. 

Do badań użyto wody wodociągowej pobranej z miejskiej sieci wodociągowej 

w Poznaniu, syntetycznych ścieków szarych oraz podczyszczonych ścieków szarych. W pracy 

szczegółowo podano procedurę „produkcji” ścieków szarych, ale zabrakło informacji, czy były 

one sporządzane przed każdym ich użyciem, czy też przechowywano je i w jakich warunkach. 

Podczas przechowywania ścieków może dochodzić do przemian związków organicznych, 

głównie detergentów, co wpływa na zmiany napięcia powierzchniowego ścieków użytych do 

badań. Napięcie powierzchniowe silnie oddziałuje na ruch wody w ośrodku porowatym, w tym 

w glebie. Syntetyczne ścieki szare były podczyszczane z zastosowaniem sedymentacji na 

http://www.ppcd.gov.mt/
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osadniku lamelowym, filtracji przez dwuwarstwowe złoże z węgla aktywnym i piasku. W pracy 

brak jest podstawowych informacji technologicznych o zastosowanym układzie 

podczyszczania syntetycznych ścieków szarych oraz warunkach przechowywania ścieków 

podczyszczonych. W mojej opinii jest to najsłabszy fragment dysertacji. Do pozostałych części 

tego rozdziału nie wnoszę uwag krytycznych, a jednocześnie chciałbym pochwalić Doktoranta 

za przejrzystość i czytelność opisu prowadzenia doświadczeń. 

Prace eksperymentalne przeprowadzono w trzech etapach. W pierwszym, wstępnym 

etapie przeprowadzono eksperymenty pilotażowe w celu dopracowania metodyki badań. 

Etap II (bez dożywiania życicy trwałej nawozami mineralnymi) i III (z nawożeniem) były 

prowadzony przez 186 dni. W czasie badań II i III etapu sześciokrotnie ścinano trawę 

doświadczalną, a po trzech i sześciu zbiorach ustalano suchą masę zebranego plonu. Badania 

odczynu i przewodności elektrolitycznej gleby wykonywano przed i po zakończeniu każdego 

etapu doświadczenia. W czasie badań pobierano odcieki i wykonywano oznaczenia wybranych 

wskaźników jakości wody (ścieków), stosując standardowe metody analityczne. 

Rozdział 4 przedstawia wyniki badań wraz z ich opracowaniem statystycznym. Jest on 

wzorowo opracowany, treści w nim są logicznie uporządkowane, przez co jest łatwy w 

odbiorze. W pracy nie zauważyłem błędów formalnych w zapisach matematycznych. Nie 

wnoszę uwag do zastosowanych metod analitycznych oraz opracowania statystycznego 

wyników badań. Właściwe zaplanowanie eksperymentu, jak również statystyczne opracowanie 

wyników badań, to prawdopodobnie efektem należytej opieki naukowej ze strony promotora 

i promotora pomocniczego. 

Rozdział 5 zawiera dyskusję uzyskanych wyników a w rozdziale 6 przedstawiono 

wnioski końcowe oraz perspektywiczne kierunki badań, które są informacjami sygnalnymi, bez 

szerszego uzasadnienia. Informacje o kierunkach dalszych badań korzystniej byłoby umieścić 

w rozdziale 5 jako element dyskusji wyników. W rozdziale 5 przeprowadzono analizę wpływu 

badanych czynników na produkcję suchej masy życicy trwałej, jakość odcieków oraz odczyn 

i przewodność elektrolityczną gleby. W tabeli 5.1 przedstawiono ustalone optymalne strategie 

nawadniania w celu osiągnięcia maksymalnej produkcji suchej masy życicy trwałej oraz 

minimalizacji zmian chemicznych w glebie oraz substancji rozpuszczonych w odciekach. 

Wszystkie wnioski przedstawione w pracy mają swoje uzasadnienie w uzyskanych wynikach. 

Mimo bardzo pozytywnej oceny pracy po jej wnikliwej analizie odczuwam pewien 

niedosyt.  

Największe perspektywy wykorzystania ścieków szarych należy wiązać z nawadnianiem 

zieleńców i terenów zieleni przy zabudowie jednorodzinnej. Dzisiaj w okresie letnich susz 

wykorzystuje się do nawadniania wodę wodociągową, co ze względu na potrzebę ochrony 

zasobów ujęć wody nie powinno mieć miejsca. Z praktyki wynika, że pielęgnacja trawników 

wymaga ich koszenia, a zatem optymalnym dla użytkownika rozwiązaniem jest optymalizacja 

zużycia wody na podlewanie zieleńców przy minimalizacji przyrostu biomasy. W pracy jako 
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jedno z kryteriów optymalizacji przyjęto maksymalizację produkcji suchej masy życicy trwałej. 

Celowe byłoby w przyszłości przeanalizowanie uzyskanych wyników również pod kątem 

minimalizacji produkcji biomasy przy zachowaniu trwałości uprawy życicy trwałej. 

 

 

Etap II eksperyment bez nawożenia 

 
 

Etap III eksperyment z nawożeniem 

  

Powyżej przedstawiłem elementy graficzne będące wyimkami z tekstu dysertacji.  

W tabeli 3.3 przedstawiono scenariusze dawek polewowych zastosowanych w eksperymentach, 

przy czym A oznacza wodę wodociągową, B – podczyszczone syntetyczne ścieki szare  

a C surowe ścieki szare. Na rysunkach 4.4 i 4.9 przedstawiono wykresy pudełkowe suchej masy 

życicy trwałej po 3 i 6 zbiorach dla poszczególnych scenariuszy nawadniania bez nawożenia 

a na rys. 4.28 i 4.31 z nawożeniem. 

Analizując dane na rys. 4.4 i 4.9 dla scenariuszy 9, 10, 11 dla których zastosowano dawki 

polewowe 30 mm/tydzień odpowiednio wodą wodociągową, surowymi ściekami szarymi 
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i podczyszczonymi ściekami szarymi można zauważyć, że najniższe przyrosty suchej masy 

życicy trwałej po 3 i 6 zbiorach uzyskano dla wody wodociągowej, a największe dla surowych 

ścieków szarych. Wyniki te świadczą, że ścieki szare stymulują wzrost życicy trwałej. 

Przy nawożeniu mineralnym (rys. 4.28 i 4.31) nie można wyciągnąć takich wniosków, 

ale przyjmując tezę, że niecelowa jest strategia maksymalnego plonu życicy trwałej, nie 

powinno się stosować dokarmiania mineralnego roślin. 

 

4. UWAGI DYSKUSYJNE 

 

Zauważone błędy redakcyjne nie są na tyle istotne, aby wpłynęły na pozytywny odbiór 

recenzowanej pracy. Oczekuję odpowiedzi lub wypowiedzi polemicznych w czasie publicznej 

obrony rozprawy doktorskiej na następujące pytania: 

a) W jakim stopniu czas przetrzymywania ścieków szarych wpływa na zmianę ich składu? 

b) Nawadnianie ściekami zawsze wpływa na zmianę składu flory bakteryjnej profilu 

glebowego oraz skład chemiczny wody glebowej. Jakie substancje zawarte w ściekach 

szarych hipotetycznie najsilniej mogą oddziaływać na wymienione czynniki? 

c) W badaniach zastosowano doniczki ogrodnicze w kształcie ściętego stożka (rys. 3.6). 

W jakim stopniu kształt doniczek może wpłynąć na jakość odcieków? 

 

5. WARTOŚCI POZNAWCZE PRACY  

 

Do istotnych wartości naukowych pracy zaliczam: 

1) wykazanie, że jest możliwe zastąpienie do nawadniania życicy trwałej wody 

wodociągowej ściekami szarymi; 

2) wykazanie, że zastosowanie ścieków szarych do nawadniania powoduje wzrost 

produkcji masy życicy trwałej; 

3) wykazanie, że zastosowanie ścieków szarych powoduje przyrost odczynu gleby 

w strefie korzeniowej. 

 

6. WNIOSEK KOŃCOWY 

 

Recenzowana rozprawa doktorska Pana mgr inż. Thanh Hung Nguyen pt.: „Treatment 

and reuse of greywater for rye-grass irrigation (Oczyszczanie i ponowne wykorzystanie ścieków 

szarych do nawadniania życicy trwałej)” jest oryginalnym dziełem zachowującym wszelkie 

wymagania stawiane dysertacjom naukowym. Prace eksperymentalne zastały zaplanowane 

i opracowane z wykorzystaniem analizy wariancji ANOVA. Zauważone błędy redakcyjne nie 

umniejszają wartości poznawczych dysertacji. W przypadku pozytywnego przebiegu obrony 

rozprawy doktorskiej wnioskuję o wyróżnienie dysertacji ze względu na nakład pracy 

potrzebny dla zrealizowania założonego programu badań i wzorowe opracowanie 

uzyskanych wyników. Recenzowana praca w pełni spełnia warunki określone w art.13 Ustawy 
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o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 

marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm., tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 

1789), która zgodnie Ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) obowiązuje do 

dnia 30 czerwca 2020 r. w postępowaniach o nadawanie stopnia doktora. Stwierdzam ponadto, 

że dysertacja spełnia również wymogi określone w art. 187 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2018 r. poz. 1668). 

Uwzględniając przedstawioną opinię wnoszę o dopuszczenie mgr inż. Thanh Hung Nguyen 

do publicznej obrony.  

 

 

Wrocław, wrzesień 2019 r. 


