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Recenzja
osi^gniecia naukowego pt. ,,Wptyw osadow sciekowyeh na bioakumulaejf

pierwiastkow sladowych w biomasie wierzby energetycznej
(Salix viminalis L.) i wlasciwosci gleby lekkiej ",

pozostaiego dorobku naukowego oraz aktywnosci badawczej, wspotpracy
micjdzynarodowej, dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego

i organizatorskiego
Pana doktora inz. Edmunda Hajduka

ubiegajqcego sif o nadanie stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

1. Podstawa formalna recenzji
Podstaw^ do opracowania recenzji jest decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytulow (Nr

BCK-III-L-7347/2019) z dnia 6 maja 2019r. oraz pismo Pana prof, dra hab. inz. Czesiawa
Puchalskiego Dziekana Wydziaiu Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego
(sygn.. DBR-521-3/2019) z dnia 22 maja 2019r.

Oceny osiagniec doktora inz. Edmunda Hajduka dokonano na podstawie nast^pujacej
dokumentacji:

• Kopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie stopnia naukowego doktora nauk
rolniczych w zakresie agronomii (Zai^cznik 1) nadanego uchwala Rady Wydziaiu
Rolniczego AR w Lublinie z dnia 24 stycznia 201 roku,

• Autoreferat Kandydata przygotowany w j?zyku polskim i angielskim (Zaiacznik 2a i
2b) zawierajacy opis dorobku i osiagniec naukowych,

• Wykaz opublikowanych prac naukowych lub tworczych prac zawodowych ze
wskazaniem pehiych danych bibliograficznych i naukometrycznych oraz charakteru
wkladu Habilitanta w prac? z okresleniem szacunkowego udzialu procentowego oraz
informacja o osiagnieciach dydaktycznych, wspolpracy naukowej i popularyzacji nauki
(zalacznik 3),

• Publikacja stanowiacq osiagnifcie naukowe „ Wpfyw osadow sciekowych na
bioakumulacjf pierwiastkow sladowych w biomasie wierzby energetycznej (Salix
viminalis L.) i wlasciwosci gleby lekkiej". Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
ISBN 978-83-7996-625-7 Rzeszow 2019 (Zalacznik 4),

• Kopie publikacji (nie wchodzacych w sklad osiagni^cia wymienionego w pkt.l)
stanowiace udokumentowanie dorobku naukowego (Zalacznik 5).
Do dokumentacji dolaczono wersj? elektroniczna.

W recenzji wzieto pod uwagf nast^puj^ce przepisy prawne:



• Ustaw? z dnia 14 marca 2003r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003r., nr. 65, poz. 595), w brzmieniu ustalonym Ustawa z
dania 27 wrzesnia 2017r. poz. 1789,

• Rozporz^dzenie Ministra NauM i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 201 Ir. w
sprawie kryteriow oceny osiqgni?c osoby ubiegaj^cej si? o nadanie stopnia doktora
habilitowanego (Dz.U. z 201 IT., nr. 196, poz. 1165),

• Rozporz^dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 19 stycznia 2018r. w
sprawie szezegolowego trybu i warunkow przeprowadzania czynnosci w przewodach
doktorskich, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie tytuiu
profesora (Dz.U. z 2018r., poz. 261).

2. Najwazniejsze fakty z zyeioiysu zawodowego Kandydata
Doktor inz. Edmund Hajduk ukonczyi jednolite studia magisterskie w zakresie chemii

(speejalnosc inzynieria i sterowanie proeesami chemicznymi) na Wydziale Chemicznym
Politeehniki Rzeszowskiej im. I. Lukasiewicza w Rzeszowie uzyskuj^c tytul mgr inz. chemika
na podstawie pracy magisterskiej pt. ,,Numeryczne rozwiqzanie rownania Naviera-Stokesa we
wspdfrzgdnych cylindrycznych ".

Prac§ rozpoczai w 1990 r. w Zaktadzie Chemizacji Produkcji Rolniczej Akademii Rolniczej
im. H. Koil^taja w Krakowie, Wydziai Ekonomii w Rzeszowie, gdzie zatrudniony byi jako
asystent stazysta (w latach 1990-1991) a nastepnie jako asystent (1991-2000) i wykiadowca
(2000-2001).

W 2001 roku na podstawie obrony praey doktorskiej pt. ,,Zmiany wybranych wiasciwosci
chemicznych w glebach objgtych wpfywem zanieczyszczen przemyslowych w Polsce
poludniowo-wschodniej", wykonanej pod kierunkiem prof, dr hab. Stanisiawa Barana, uzyskai
stopien doktora navik rolniczych w zakresie agronomii (nadany Uchwai^ z dania 24 stycznia
200Ir. Rady Wydziahi Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie - aktualnie Wydzial
Agrobioinzynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Byio to podstaw^ awansowania Go
na stanowisko adiunkta w Zakiadzie Chemizacji Produkcji Rolniczej Akademii Rolniczej im.
H. Koil^taja w Krakowie, Wydziai Ekonomii w Rzeszowie.

W latach 2001-2013 zatrudniony byl w Katedrze Agroekologii, pozniej Katedrze
Gleboznawstwa, Chemii Srodowiska i Hydrologii - Wydziai Biologiczno-Rolniczy,
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, gdzie od 2013r. do chwili obecnej zatrudniony jest na
etacie starszego wykiadowcy.

3. Ocena osi^gnieeia naukowego - monografii

Dr inz. Edmund Hajduk jako osi^gniecie naukowe, zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity - Dz. U. 2017 r., poz. 1789),
przedstawii monografi? pt. ,,Wpiyw osadow sciekowych na bioakumulacje pierwiastkow
sladowych w biomasie wierzby energetycznej (Salix viminalis L.) i wiasciwosci gleby lekkiej",
ss. 173, wydana^ przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN 978-83-7996-625-7
Rzeszow 2019. Recenzentem monografii byia prof, dr hab. Anna Wojcikowska-Kapusta.
Wediug aktualnej punktacji MNiSW wartosc punktowa monografii wynosi 80 punktow.

3.1. Ocena formalna monografii
Tytui monografii ,,Wpiyw osadow sciekowych na bioakumulacje pierwiastkow sladowych

w biomasie wierzby energetycznej (Salix viminalis L.) i wiasciwosci gleby lekkiej" w peini
odzwierciedla jej tresc i analizowane zagadnienia.



Monografia przedstawiona jest na 174 stronach, na ktoryeh oprocz tekstu, zestawienia
cytowanej, wlaseiwie dobranej, literatury obejmujacego 310 pozycji, w tym ponad 53% prac
obcoj^zycznych, zamieszczono bogaty material dokumentacyjny w postaci 87 tabel i 23
rysunkow.

Calosc rozprawy zostala przedstawiona w nastepujacyeh rozdziaiach: Wstejp; 5
numerowanych rozdzialow: 1. Przeglad literatury; 2. Material i metody badan; 3. Wynik badan;
4. Dyskusja wynikow; 5. Wnioski; calosc uzupelniaja; Literatura (wykaz cytowanych w
monografii publikacji naukowych i aktow prawnych), Streszczenie - w j^zyku polskim i
angielskim - Abstrakt.

Rozdziaiy te ulozone s^ w logicznej sekwencji, co sprawia, ze monografia jest klarownym
i monolitycznym opracowaniem naukowym. Rozdziaiy: 1, 2 i 3 podzielone zostaly na
tematyezne podrozdzialy, eo w warunkach szerokiego zakresu badan i duzej liczby
prezentowanych wynikow, jest rozwigzaniem optymalnym i czyni monografi? przejrzyst%
ktora^ studiuje si? z zainteresowaniem.

Material dokumentacyjny jest przejrzysty i trafhie dobrany a statystyczne opracowanie
wynikow podnosi wartosc merytoryczna^ opracowania, poprzez ich wtasciwq. analiz? i
sprecyzowanie racjonalnych wnioskow.

3.2. Ocena inerytoryczna monografii
Podjete przez Habilitanta badania odpowiadajq na aktualne wyzwania gospodarki

zrownowazonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamknietym.
We Wstejpie Autor wskazuje na: najwiejksze problemy gospodarki na terenach rolniczych,

w tym zarzadzania gruntami marginalnymi, tj. glebami o niskim potenejale produkcyjnym, a
tym samym nieoplacalnymi w uzytkowaniu; potrzeb? zagospodarowania gleb
zanieczyszczonych, zdegradowanych i o niekorzystnych warunkach przyrodniczo-
terytorialnych. Jednoczesnie wskazuje, ze potencjal produkcyjny tych gleb mozna poprawic
stosujae nawozenie, a w celu obnizenia kosztow tych dzialan wykorzystac produkty odpadowe,
w szczegohiosci komunahie osady sciekowe. Jednoczesnie podaje, ze wlasciwe zarzsLdzanie
gruntami marginalnymi moze bye wykorzystane jako dzialanie lagodz^ce zmiany klimatu - z
jednej strony przez zwi^kszenie sekwestracji COa w glebie, z drugiej zas strony mozna na
gruntach marginalnych prowadzic produkcjf biomasy na cele energetyczne, co zmniejszy
emisjf ditlenku w^gla. Wskazuje rowniez, ze przy wlasciwym doborze roslin energetycznych
uprawianych na terenach zanieczyszczonych chemicznie mozna je wykorzystac do remediacji
tych terenow.

Stad podj^te w monografii zadania badawcze nalezy uznac za bardzo istotne zarowno z
naukowego jak i utylitarnego punktu widzenia.

Wst^p, dr inz. Edmund Hajduk konczy sfomulowaniem celu pracy i hipotez badawczych.
Jak podaje Habilitant celem pracy bylo: okreslenie wplywu jedno-, dwu- i trzyletniej uprawy
wierzby energetycznej na uprzednio odlogowanej glebie lekkiej o skladzie granulometrycznym
piasku gliniastego, agromeliorowanej osadami sciekowymi, wprowadzonymi do gleby w
formic wkladek roznej miazszosci na: (i) plon biomasy p§dow wybranych klonow wierzby
energetycznej i zawartosc w nich pierwiastkow sladowych w zaleznosci od miazszosci wkladki
osadow i dhigosci cyklu uprawy; (ii) wlasciwosci fitoremediacyjne wybranych klonow wierzby
w odniesieniu do gleb uzyznianych osadami sciekowymi, zawieraj^cymi metale ci^zkie,
poprzez ocen§ ich bioakumulacji w p^dach, wielkosci wspolczynnikow bioakumulacji (BAF) i
wspolczynnikow skutecznosci oczyszczania gleby z pierwiastkow sladowych (DE); (iii)
okreslenie zmian wybranych wlasciwosci fizykochemicznych i chemicznych uprzednio
odlogowanej gleby lekkiej, po agromelioracji osadami sciekowymi i uprawie wierzby
energetycznej. Zalozony eel badan miaJ za zadanie weryfikacj? sformulowanych przez
Habilitanta hipotez stanowi^cych, ze: miqzszosc wkladki osadu sciekowego zastosowanego do



uzyzniania gleby, rodzaj klonu i cykl uprawy wplywaj^ na: (i) wielkosc plonu biomasy p^dow;
(ii) zawartosc pierwiastkow sladowych (Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Co, Cd) w korze i drewnie p?dow
wierzby; (iii) bioakumulacje (wyniesienie) pierwiastkow sladowych w plonie p^dow wierzby
energetycznej; (iv) ksztaltowanie sie^ wartosci wspolczynnikow bioakumulacji tych
pierwiastkow w p^dach wierzby (BAF); (v) zroznicowanie wspolczynnikow skutecznosci
oczyszczania gleby z pierwiastkow sladowych (DE) i czasu potrzebnego do oczyszczenia gleby
z pierwiastkow sladowych, wniesionych do niej z osadami sciekowymi oraz ze (vi) badane
wlasciwosci fizykochemiczne i chemiczne gleby, zarowno w calym profilu, jak i w warstwach
z poszczegolnych glebokosci, istotnie zaleza od miazszosci wkladek osadow sciekowych,
zastosowanych w agromelioracji gleby lekkiej i lat uprawy wierzby energetycznej.
Rownoczesnie zastosowane osady sciekowe (w warunkach uprawy wierzby energetycznej) nie
spowodujg przekroczenia obowiazujacych norm, dotyczaeych zanieczyszczenia gleby
pierwiastkami sladowymi.

Wybor problematyki badawczej, bfdacej przedmiotem osiajgniecia naukowego
(monografii) a w konsekwencji okreslenie szczegolowych eelow pracy uwazam za tramy i
wpisujacy si§ w aktualny trend badan o utylitarnym znaczeniu. Podkreslic nalezy, ze podj^ta
tematyka dotyczy trudnych zagadnien przywrocenia gospodarczego znaczenia gruntom
marginahiym, zagospodarowania odpadow - komunahiych osadow sciekowych, a szezegolnie
mozliwosci wykorzystania wierzby energetycznej do fitoremediacji gleb zanieczyszczonych.

Temat osî gnif cia naukowego nalezy uznac za wazny i dobrze uzasadniony. Potwierdza to
opracowana przez Habilitanta czesc teoretyczna monografii (Rozdzial 1 - Przeglatd
literatury).

Rozdzial ten stanowi prezentacje krajowych i swiatowych wynikow prac badawczych
wskazuj^cych na problemy w zagospodarowaniu odpadow i produktow ubocznych. Autor
omawia w nim specyfikf gospodarki odpadami organicznymi, w tym osadami sciekowymi.
Omawia ich wlasciwosci i przedstawia zalozenia Krajowego Planu Gospodarki Opadami w
odniesieniu do komunalnych osadow sciekowych. W oparciu o najnowsz^ literature przedmiotu
przedstawia rol§, znaczenie i sposoby przyrodniczego wykorzystania osadow sciekowych.
Wykazal, ze liczne badania wskazuj^ na duzy potencjal nawozowy komunahiych osadow
sciekowych, co potwierdza ich przydatnosc do ksztaftowania wlasciwosci gleb marginalnych i
zdegradowanych. Omawiaj^c wykorzystanie wierzby w ochronie srodowiska i gospodarce
przedstawil wyniki badan wskazuj^ce na globalne zagrozenie jakim sa zmiany klimatyczne i
mozliwosc ograniczenia antropogenicznego zrodla gazow cieplarnianych odpowiedzialnych za
to zjawisko poprzez wykorzystanie energetyczne wykorzystanie biomasy, w tym biomas§
wierzby charakteryzuj^ca si§ duzym plonowaniem. Przedstawil rowniez doniesienia
literaturowe wskazujace na mozliwosc wykorzystania wierzby w procesach remediacji gleb
zanieczyszczonych chemicznie.

W rozdziale 2 Material i metody badan Kandydat omowil szczegolowo obiekt na ktorym
realizowano badania oraz zastosowane metody badawcze.

Zalozony eel badan Habilitant realizewal w 3-letnim doswiadczeniu polowym. Pole
doswiadczalne zlokalizowano w Jesionce - gmina Trzebowisko, wojewodztwo podkarpackie.
Pole doswiadczalne zalozono na plaskim, nizinnym placie terenu b^daeego wieloletnim
nieuzytkiem.

Zalozenie doswiadczenia poprzedzono badaniami wlasciwosci gleby w calym profilu
glebowym. W oparciu o uzyskane wyniki Autor scharakteryzowal wlasciwosci gleby przed
zalozeniem doswiadczenia i stwierdzil, ze gleba na ktorej realizowano doswiadczenie to gleba
bielicowa, wytworzona z osadow fluwioglacjalnych, o kwasnym odczynie, malej pojemnosci
kompleksu sorpcyjnego i ilosci wymiennych kationow zasadowych, niskiej zasobnosci w
skladniki pokarmowe roslin i mikroskladniki. Zawartosc metali ci^zkich nie stanowila
ograniczenia stosowania na tej glebie komunahiych osadow sciekowych.



Wnikliwej ocenie poddal wlasciwosci komunalnych osadow sciekowych wykorzystanych
w doswiadezeniu i wykazai, ze zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi osady te moga^
bye wykorzystane do uprawy roslin na cele energetyczne.

Uzupelnieniem informacji o warunkaeh realizacji doswiadczenia byla charakterystyka
warunkow meteorologicznych w okresie objetym badaniami.

Doswiadczenie polowe obejmowaio 3 czynniki zmiennosci:
1. Agromelioraeje osadami sciekowymi wprowadzonymi do gleby w formic doglebowej

wkladki agromelioracyjnej - wprowadzono wkiadki o miazszosci 10, 20 i 30 cm;
uwzgledniajac uwodnienie osadow wkladka o miazszosci 30 cm odpowiadaia dawce
250 Mg s.m. osadu ha"1,

2. Klony wierzby energetycznej - testowano klony RF-3 i RF-5 (klony rodzime
wyselekcjonowane na Podkarpaeiu) i klon 1051 (szwedzki),

3. Cykl uprawy — oceniano jedno- dwu i trzyletnia uprawe wierzby energetycznej.
Realizacje doswiadczenia rozpoczeto w 2008 r. od usunieeia z 4 pasow odiogu 25 cm

warstwy gleby. Do 3 pasow wprowadzono osad sciekowy ( jako wkladke o miazszosci 10, 20
i 30 cm). W pasie czwartym nie wprowadzano osadu (obiekt kontrolny). Nastepnie, wierzchnig
warstwy gleby, uprzednio zdjetq, rownomiernie pokryto pasy.

W 2009 roku pole obsadzono 3 klonami wierzby energetycznej (RF-3, RF-5 i 1051). Do
nasadzen wykorzystano sztobry o dhigosci okolo 25 cm i srednicy 0,8-1,2 cm, stosujac rozstaw?
60cm (mi^dzyrzedzia) x 40 cm (w rzedzie).

Nalezy podkreslic, Pan dr inz. Edmund Hajduk prawidlowo i skrupulamie realizewal
doswiadczenie polowe. W pierwszym roku przeprowadzil kilkakrotnie prace pielegnacyjne, a
po kazdym sezonie wegetacyjnym ocenial plonowanie i pobierai probki materiahi roslinnego
(z wyodrebnieniem kory i drewna) do badan laboratoryjnych i probki glebowe z
poszczegolnych warstw przeksztalconych profili glebowych, z g}?bokosci 0-25 cm, 25-50 cm,
50-75 cm, 75-100 cm i 100-150 cm.

Badania laboratory] ne poprzedzilo prawidlowe przygotowanie probek roslinnych i
glebowych do analiz laboratoryjnych. W materiale roslinnym oznaczono Fe, Mn, Zn, Cu, Ni,
Co i Cd metoda^ spektrofotometrii atomowej. Stosujac metody powszechnie akceptowahie w
badaniach chemiczno-rohiiczych analizie poddano probki glebowe oznaczaj^c: sklad
granulometryczny, odczyn, kwasowosc wymienna, zawartosc glinu wymiennego, sume zasad
wymiennych, pojemnosc kompleksu sorpcyjnego, kwasowosc hydrolityczna^, zawartosc wegla
organicznego, zawartosc przyswajalnych form P, K i Mg i ogolnych form Fe, Mn, Zn, Cu, Ni,
Co i Cd.

W oparciu o uzyskane wyniki Habilitant wyznaczy} bioakumulacjf wybranych
pierwiastkow w korze i drewnie wikliny, wspoiczynniki bioakumulacji pierwiastkow w pedach
wikliny, oraz wspoiczynniki skutecznosci oczyszczania gleby z metali ciezkich przez p?dy
wikliny uprawianej na glebie z dodatkiem osadu sciekowego.

Uzyskane wyniki badan zostaly opracowane z wykorzystaniem metod statystycznych
(mediana, odchylenie standardowe, wspolczynnik zmiennosci, analiza wariancji,
wspoiczynniki korelacji).

Nalezy podkreslic, ze zastosowana prze Habilitanta metodyka prac terenowych i analiz
laboratoryjnych zostaia przedstawiona bardzo dokiadnie, w sposob umozliwiajqcy ocen?
poprawnosci jej wyboru w odniesieniu do analizowanego problemu badawczego, a wlasciwe
zaplanowanie eksperymentu pozwolilo na zapewnienie statystycznej poprawnosci
wnioskowania.

Rezultaty badan przedstawiono w rozdziale 3 - Wyniki badan oraz 4 - Dyskusja
wynikow. Na 102 stronach tekstu Habilitant zaprezentowai ogromn^ ilosc wynikow
uzyskanych z analiz i obliczonych wskaznikow, ktorych wartosc umiej^mie przedyskutowal na
tie wynikow badan krajowych i zagranicznych.



Przedstawione w rozdziale 5 Wnioski s^ na ogol poprawna^ rekapitulacj^ uzyskanych
wynikow badan i odpowiadaj^ na sformulowane cele pracy zarowno w aspekcie poznawczym
jak i utylitarnym.

Do najwazniejszych osiaj*niec Habilitanta zaiiczam wykazanie, ze:
1. Plon pf dow trzech ocenianych klonow wierzby energetycznej uprawianej na glebie

lekkiej agromeliorowanej osadami seiekowymi byl uzalezniony od miazszosci
wkladki osadu sciekowego wprowadzonego do gleby, rodzaju klonu i dhigosci
cyklu zbioru:

— klony polskie (RF-3 i RF-5) charakteryzowaiy si§ zblizonym plonowaniem, a klon
szwedzki (1051) dawal statystycznie istotnie mniejsze plony biomasy p?dow;

— zastosowane osady sciekowe, w statystycznie istotny sposob zwiekszafy plon suchej
masy p^dow wierzby w kazdym z badanych cykli uprawy w porownaniu do obiektow
bez osadu, przy czym najwieksze plony uzyskiwano w wariantach z uzyznianiem gleby
osadami sciekowymi w formie wkladki o miazszosci 20 cm;

— w miar? wydluzania cyklu uprawy roslin istotnie zwiejkszal sie plon p?dow wierzby.
2. Oceniane czynniki zmiennosci mialy zroznicowany wplyw na zawartosc metali

ciezkich w pf dach wierzby energetycznej i wskazniki bioakumulacji:
— rodzaj klonu wierzby i miazszosc wkladki osadu sciekowego na ogol nie wykazywaly

statystycznie istotnego zroznicowania srednich zawartosci badanych pierwiastkow
sladowych w korze, jak i drewnie pedow;

— czynnikiem istotnie roznicuj^cym zawartosc badanych pierwiastkow w korze i drewnie
pedow byl cykl uprawy (z wyjatkiem Cu i Co), przy czym srednia zawartosc Mn i Ni
byla najwieksza w pedach jednorocznych; Fe Cu, Co i Cd (tylko w drewnie) w p^dach
dwuletnich; Zn i Cd (w korze) w pedach trzyletnich.

3. Miazszosc wkladki osadow i rodzaj klonu wierzby oraz cykl uprawy wplywaly na
ksztaltowanie sie bioakumulacji pierwiastkow sladowych i wspolezynnikdw
bioakumulacji (BAF) w pedach, a takze wspolczynnikow oczyszczania gleb z
metali sladowych wniesionych do niej z osadami sciekowymi (DE) i czasow
oczyszczania gleby:

— najmniejszym pobraniem (bioakumulacjaj badanych metali sladowych charakteryzowal
si? klon szwedzki 1051;

— bioakumulacja badanych pierwiastkow w p§dach wierzby istotnie zalezala (z wyjatkiem
Mn) od dhigosc cyklu uprawy, przy czym najmniejsz^ (oprocz Ni) bioakumulacj^
cechowaty si? pedy jednoroczne.

4. Wierzba energetyczna posiada zdohiosci fltoremediacyjne w stosunku do gleb
zanieczyszczonych pierwiastkami sladowymi, a szczegolnie Cd i Zn:

— najkorzystniejsze oddzialywanie fitoremediadyjne wykazuj^ klony polskie (RF-3 i RF-
5);

— najwieksze wartosci wspolczynnika oczyszczania gleby (DE) z pierwiastkow
sladowych wnoszonych do niej z osadami sciekowymi (srednio ponad 1%-rok"1) i
najkrotsze czasy oczyszczania gleby (ponizej 100 lat) stwierdzono dla Co, Cd i Mn.

5. Wprowadzenie do gleby osadow sciekowych w formie wkladek
agromelioracyjnych o zroznicowanej miazszosci wplywa, w porownaniu do stanu
wyjsciowego, na istotny poprawf niektorych wiasciwosci fizykochemicznych i
chemicznych gleby, w tym:

— zmniejszenie kwasowosci gleby i zawartosci glinu wymiennego,
— zwi^kszenie zawartosci wegla organicznego, kationow zasadowych, stopnia wysycenia

kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi oraz zasobnosci w przyswajalne formy
fosforu i magnezu.



6. Wprowadzenie do gleby osaddw sciekowych w formic wkladek
agromelioracyjnych o zroznieowanej mi^zszosci nie wykazuje statystycznie
istotnego wpfywu na zmiany zawartosci ogoraych form Zn, Cu i Ni, ehoeiaz
powoduje zwiekszenie zawartosci tych metali w porownaniu do stanu przed
zaiozeniem doswiadczenia:

— zastosowanie osadow seiekowych do agromelioracji gleby lekkiej w warunkach
trzyletniej uprawy wierzby energetycznej nie spowodowalo zanieczyszczenia
powierzchniowej warstwy gleby (0-25 em) metalami ciezkimi,

— ksztaftowanie sie zawartosci tych pierwiastkow w profilu glebowym wskazuje, ze
stosowanie do uzyzniania gleby lekkiej dawek osadow seiekowych przekraczajacych
83 Mg s.m -ha"1 (dla wkladki 10 cm osadow) pogarsza jej stan oraz stanowi zagrozenie
dla srodowiska.

Przedlozona do oceny przez Pana dr inz. Edmunda Hajduka monografia spelnia kryteria
fonnahie i merytoryczne stawiane tego typu opraeowaniom. Stanowi wielowatkowe,
oryginalne opracowanie wnosz^ce istotne tresei poznawcze.

Wybor problemu badawczego, wiasciwie dobrane metody badawcze, interpretacja
wynikow i ich konfrontacja z literature naukowq oraz sformuiowane wnioski wskazuj^ na
dojrzalosc i samodzielnosc naukowa^ Habilitanta.

Ocena calosci osiagniecia naukowego wskazuje na znacz^cy wklad dr inz. Edmunda
Hajduka w rozwqj nauk rohiiczych - dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo.

Podkreslic nalezy, ze uzyskane wyniki maj^ duzy poteneja! aplikacyjny. Wynika to miedzy
innymi ze wskazania: na wifksz^ przydatnose w zagospodarowaniu gruntow marginahiych
rodzimych klonow wierzby energetycznej, ktore cechuje wieksze plonowanie i lepsze zdolnosci
fitoremediacyjne; korzystnego wplywu, zarowno na wlasciwosci gleby jak i plonowanie
wierzby energetycznej, aplikacji osadow seiekowych w formic doglebowej wkladki
agromelioracyjnej; na mozliwosc zwiekszenia efektywnosci fitoremediacyjnej wikliny
energetycznej przez sterowanie dcyklem jej uprawy.

Podsumowujac stwierdzam, ze osiajgniecie naukowe dr inz. Edmunda Hajduka pt: „ Wpryw
osadow seiekowych na bioakumulacjf pierwiastkow sladowych w biomasie wierzby
energetycznej (Salix viminalis L.) i wlasciwosci gleby lekkiej" wnosi nowe wartosei do
dyscypliny naukowej rohiictwo i ogrodnictwo. Tym samym osi^gniecie naukowe spelnia
wymagania stawiane przez art. 16.1. aktualnej ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

4. Ocena pozostalego opublikowanego dorobku naukowego

Dzialalnosc naukowo-badawcza dr inz. Edmunda Hajduka, inna niz scharakteryzowana
w omowieniu osi^gnifcia naukowego, jest roznorodna i scisle zwi^zana, podobnie jak
osi^gniecie naukowe, z dziedzin^ nauk rolniczych, dyscyplin^ romictwo i ogrodnictwo. •

Tematyka badawcza Habilitanta jest sprofilowana i mozna w niej wyroznic kilka waznych
zagadnien tematycznych:

1. Wlasciwosci gleb i skiad chemiczny roslin srodowisk uprzemysiowionych i
zurbanizowanych.

W ramach realizacji tych badan ocenial:
— wplyw malych i srednich zakladow przemyslowych Podkarpacia na zawartosc metali

ciezkich w glebach z ich otoczenia, mobilnosc metali ciezkich oraz zmiany zawartosci
metali ciezkich w zaleznosci od odleglosci od emitora i rozy wiatrow,

— wplyw gornictwa siarki (Kopalnia Siarki Jeziorko) na jakosc srodowiska glebowego
oraz efekty rekultywaeji,



— wpfyw urbanizacji na zawartosc mikroelementow w glebach i roslinaeh, w tym
roslinach ogrodkow dzialkowych,

— wptyw zanieczyszczen pylowych w trenach miejsko-przemyslowyeh na zawartosc
metali ci^zkich w glebach,

— mozliwosc wykorzystania lisei drzew do bioindykacji zanieczyszczenia metalami
cifzkimi srodowiska miejskiego na przykladzie Rzeszowa.

Uzyskane w tych badaniach wyniki pozwolity na sformutowanie wnioskow, ktore nie tylko
opisuja^ aktualny stan srodowiska w terenach uprzemyslowionych i zurbanizowanych, ale moga^
bye wykorzystane do ochrony jakosci srodowiska na terenach antropogenicznych.

Do najwazniejszych wnioskow zaliczam:
— stwierdzenie, ze male i srednie zaklady przemyslowe nie stanowia^ wiejkszego

zagrozenia zanieczyszczenia gleb metalami ci^zkimi, a planujac ochron? jakosci
srodowiska wokol zakladow przemyslowych nalezy uwzgl^dnic specyfik? produkcji,
bo ma ona zasadniczy wplyw na rodzaj i ilosc emitowanych zanieczyszczen,

— stwierdzenie, ze stopien zanieczyszczenia/wzbogacenia gleb metalami ci^zkimi w
obszarze oddzialywania zakladow przemyslowych w mniejszym stopniu uzalezniony
jest od odlegiosci od emitora a w wi§kszym od rozy wiatrow,

— stwierdzenie, ze w obszarze oddzialywania zakladow przemysiowych cz^sto
zagrozeniem nie jest calkowita zawartosc metali ci^zkich w glebie lecz ich mobilnosc,

— wskazanie na rol^ zanieczyszczen powietrza miejskiego na stan zanieczyszczenia gleb
i roslin na terenach zurbanizowanych,

— wskazanie, ze zawartosc metali ciezkich w roslinach (liscie drzew) moze bye
wskaznikiem stanu zanieczyszczenia gleb terenow zurbanizowanych.

2. Wybrane wlasciwosci gleb i roslin pohidniowo-wschodniej Polski.
Wyniki tych badafi maja^ znacz^cq wartosc poznawcz^ i 34 szczegolnie istotne dla

gospodarki regionu. W uszczegolowieniu badania te obejmowaiy:
— wieloletnie badania dotyczqce ksztaltowania si? odczynu poziomu prochnicznego gleb

wybranych 32 przykiadowych gospodarstw, zlokalizowanych w pohidniowo-
wschodniej Polsce,

— ocen? wlasciwosci fizykochemicznych i zawartosci pierwiastkow biogennych gleb z
otoczenia Magurskiego Parku Narodowego,

— ocen? jakosc srodowiska glebowego Podkarpacia ze wzgl^du na zawartosc wybranych
pierwiastkow sladowych.

Wyniki badan zostaly opublikowane w znacz^cych czasopismach, glownie o zasi^gu
krajowym. Wnioski sformulowane w tych pracach moga^ znalezc zastosowanie w planowaniu
gospodarki na tym terenie oraz do opracowania zalecen agrotechnicznych dla gleb uprawnych
tego terenu.

3. Produktywnosc i przydatnosc wybranych roslin do celow energetycznych oraz
fitoremediacji srodowiska glebowego lub wodnego.

Tematyka badan realizowanych w ramach tego zagadnienia dotyczyla oceny
produktywnosci, przydatnosci do celow energetycznych oraz mozliwosci wykorzystania roslin
energetycznych do fitoremediacji gleb zanieczyszczonych metalami cifzkimi. Badania
obejmowaiy ocenf takich roslin jak klony wierzby energetycznej, trzcin? pospolita,
topinambur.

Uzyskane wyniki cechuje duzy potencjal aplikacyjny. Istotne wnioski z realizacji tej
tematyki badawczej to wskazanie, ze

— rosliny energetyczne - wierzba i topinambur moga^ bye z powodzeniem uprawiane na
glebach marginalnych,



— dobr^ alternaryw^ w nawozeniu roslin energetycznych moze bye wprowadzenie do
osadu sciekowego, w tym w formic wkiadek doglebowych,

— rosliny energetyczne moga bye wykorzystane do fitoremediacji gleb
zanieezyszczonyeh chemicznie,

— trzcina pospolita moze bye wykorzystywana do usuwania metali eiezkich na
biologicznych oezyszczalniach sciekow a jej biomasa moze bye wykorzystana na eele
energetyczne.

4. Wplyw wapnowania, nawozenia mineralnego NPK i uprawy na wlaseiwosci
wybranych gleb

oraz
5. Wplyw wapnowania, nawozenia mineralnego NPK i uprawy na plony roslin,

zawartosc pierwiastkow w roslinach oraz ich zdrowotnose.
Badania realizowane w ramaeh wieloletnieh doswiadezen polowych dotyczyfy miedzy

innymi oceny roznych systemow uprawy roslin straczkowyeh grubonasiennych na wlaseiwosei
gleb, okreslenia wplywu zroznicowanego nawozenia i wapnowania na wlasciwosci gleb
wytworzonyeh z lessu.

Wyniki uzyskane w ramaeh realizacji tego cyklu badan moga^ bye wykorzystane w
produkeji rolniczej. Habilitant wykazal, ze:

— uprawa roslin straezkowyeh grubonasiennych oraz ich uprawa w mieszance z owsem
bardzo korzystnie wplywa na wiaseiwosci gleby, szczegolnie na sekwestracj§ wegla w
glebie,

— uprawa roslin straczkowych ma korzystny wplyw na plonowanie roslin nastepczych,
— w uprawie roslin w zmianowaniu przy niewlasciwym zbilansowaniu poziomu

nawozenia mineralnego moze wystapic ujemny bilans skladnikow pokarmowych roslin,
giownie azotu,

— wapnowanie stosowane wraz ze zrownowazonym nawozeniem NPK w uprawie roslin
w zmianowaniu poprawia bilans skiadnikow mineralnych w glebie i ogranieza
pobieranie pierwiastkow sladowych przez rosliny uprawne,

— wysokie dawki nawozenia azotem stosowane w uprawie ziemniaka zwiejkszajq stopien
porazenia ziemniakow chorobami wirusowymi.

Obok glownego nurtu badawczego realizowal rowniez inne, niejednokrotnie innowacyjne
badania.

Na wyroznienie zasluguj^ badania dotyezace wykorzystania mchu Pleuriozium schreberi
do bioindykacyjnej oceny zanieczyszczenia powietrza atmosferyeznego pierwiastkami
sladowymi oraz ocena mozliwosci wykorzystania grzyba Trichoderma na popraw? wzrostu i
jakosei roslin w warunkach zanieczyszczenia gleby kadmem.

4.1. Ocena istotnej aktywnosci badawczej oraz wskazniki dokonan naukowyeh *

A. Autorstwo lub wspolautorstwo publikacji naukowyeh w czasopismaeh
znajduj^cych si§ w bazie Journal Citation Reports (JCR)

Pan dr inz. Edmund Hajduk, poza monografi^ zgloszon^ jako osiagni^cie naukowe,
opublikowal 10 oryginalnych prac tworczych z listy JCR, wszystkie po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora. Prace te Habilitant opublikowai w czasopismaeh znajdujacych sif
w bazie Web of Science Core Collection o IF od 0,378 do 1,919. 83 to nastejpujace czasopisma:
Journal of Elementology (8), Polish Journal of Environmental Studies Archives of
Environmental (1), Protection European Food Research and Technology (1). Wszystkie prace
34 wspoiautorskie. W 3 publikacjach Habilitant jest pierwszym autorem, w 1 - dragim, w



pozostalych jest kolejnym autorem. Udzial Habilitanta w powstanie tych publikacji byl
zroznicowany i wahal sie od 5% (jedna praca) do 70%. Sredni wklad dr inz. Edmunda Hajduka
w powstanie tych prac wynosi okolo 30%. Kandydat deklaruje, ze Jego wktad w powstanie
tych prac polegal na wspotautorskim zaplanowaniu i wykonaniu doswiadczen polowych,
wykonaniu analiz laboratoryjnych, opracowaniu statystycznym i interpretacji wynikow badan,
oraz wspoludzial w pisaniu pracy.

B. Udzielone patenty mifdzynarodowe i krajowe
brak

C. Wynalazki oraz wzory uzytkowe i przemyslowe, ktore uzyskafy ochrone i zostaiy
wystawione na mitjdzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach

brak
D. Autorstwo lub wspolautorstwo innych (nie znajduj^cych sif w bazie, o ktorej

mowa w pkt II 5.1.) publikacji naukowych
Habilitant opublikowal 47 prac z listy B MNiSW, w tym 4 prace w ezasopismie bedqcym

w bazie Web of Science (bez IF). Przed uzyskaniem stopnia doktora opublikowai 18 prac i 29
po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. W 3 pracach byl jedyny autorem, 8 razy byl
pierwszym autorem, 12 razy byl drugim autorem, w pozostalych trzecim i kolejnym. Swqj
udzial w pracach wspolautorskich deklaruje na 10 - 70%. Kandydat deklaruje, ze Jego wklad
w powstanie tych prac polega! na wspolautorskim zaplanowaniu i wykonaniu doswiadczen
polowych, wykonaniu analiz laboratoryjnych, opracowaniu statystycznym i interpretacji
wynikow badan, oraz wspoludzial w pisaniu pracy.

Ponadto jest autorem badz wspolautorem:
— 20 komunikatow naukowych w czasopismach wyszczegolnionych w listach B MNiSW,
— 3 rozdzialow w monografii naukowej w jezyku angielskim
— 10 rozdzialow w monografii w j?z. polskim,
— 2 monografii w jezyku polskim,
— 5 publikacji w innych recenzowanych czasopismach nie ujftych w wykazie MNiSW,
— 55 doniesien i komunikatow naukowych w materialach pokonferencyjnych.
E. Opracowania, katalogi zbiorow, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz,

utworow i dziel artystycznych
Habilitant jest autorem opracowania realizewanego w ramach projektu ,,Integracja

srodowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukrainskiego" nr EPBU.03.01.00-18-629/11-
00, wspolfinansowanego przez Uni§ Europejska w ramach Programu Wspolpracy
Transgranicznej Polska - Bialorus - Ukraina 2007- 2013 oraz wspolautorem 1 opracowania
stanowiacego sprawozdanie koncowe z realizacji projektu badawczego 3 P06R 044 23.

Dorobek publikacyjny przestawiony do oceny obejmuje 153 pozycje, w tym:
— monografia b?d^ca osi^gnieciem naukowym,
— 97 oryginalnych prac tworczych (10 pozycji posiadaj^cych wspolczynnik wplywu

IF, 47 w czasopismach z listy B MNiSW - w tym 4 z listy Web of Science, 16
monografii i rozdzialow w monografiach, 20 komunikatow naukowych w
czasopismach z listy B, 5 artykulow w recenzowanych czasopismach naukowych
nie ujftych w wykazach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego)

— 55 doniesien i komunikatow naukowych w materialach pokonferencyjnych.
Laczna ilosc punktow MNiSW obliczonych wedhig lat wydania publikacji (lub

ostatniej dostfpnej listy) wynosi 535, w tym: monografia (osiqgnieeie naukowe) - 80; suma
punktow publikacji z listy A - 165.

F. Sumaryczny impact factor publikacji, wedhig listy Journal Citation Reports
(JCR), zgodnie z rokiem opublikowania
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Sumaryczny impact factor publikacji Habilitanta, zgodnie z rokiem opublikowania wynosi
8,18 i w catosci dotyczy prac, ktore opublikowai po uzyskaniu stopnia doktora.

G. Liczba cytowan publikacji wedtug bazy Web of Science (WoS):
Wedhig bazy Web of Science liczba cytowan wynosi 14, w tym 11 bez autocytowan.
H. Indeks Hirscha wediug bazy Web of Science (WoS):
Indeks Hirsch wynosi 2, moze nie jest zbyt wysoki, ale przy obserwowanym zwiekszeniu

cytowani w ostatnim okresie nalezy przypuszczac, ze szybko si? zwiekszy.
I. Kierowanie mifdzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub

udziai w takich projektach
Dr inz. Edmund Hajduk by} kierownikiem 4 i wykonawc§ w 11 tematach badawczych

finansowanych ze srodkow MNiSW na podtrzymanie potencjaha badawczego.
J. Miedzynarodowe i krajowe nagrody za dzialalnosc naukowa albo artystyezna
W 2001 roku otrzymai nagrod? JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego II stopnia za

osiagni^cia naukowe - 2001 r.
K. Wyglaszanie referatow na mifdzynarodowych i krajowyeh konferencjach

tematycznych
Habilitant wyglosil 5 referatow na konferencjach naukowych, w tym 2 na konferencjach

zagranicznych.
Podsumowuj^c dorobek naukowy, poza osiagnieciem habilitacyjnym, stwierdzam, ze

jest on znaczacy, zarowno pod wzgledem jakosciowym, jak i ilosciowym. DziaJalnosc naukowa
Habilitanta pozwolila na uzyskanie cennych wynikow badan, ktore zostaly opublikowane w
czasopismach o zasiegu miedzynarodowym i krajowym oraz z powodzeniem prezentowane
byly na konferencjach naukowych. Badania Kandydata istotnie poszerzajai stan wiedzy
w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Uzyskane wskazniki
bibliometryczne i naukometryczne oraz wartosc merytoryczna pozostaiego dorobku
naukowego upowazniaj^ do ubiegania si^ o stopien naukowy doktora habilitowanego.
Uwazam, ze w tym zakresie dr inz. Edmund Hajduk speinia wymagania obowiazujacej ustawy
o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.

5. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz wspoipraca z zagranic^

A. Uczestnictwo w programach oraz stazach naukowych i szkoleniach
Nalezy podkreslic bardzo duz^ aktywnosc dr inz. Edmunda Hajduka w podnoszeniu

kwalifikacji. Legitymuje si^:
— ukonczonym kursem spektrofotometrii UV-VIS organizowanym przez Instytut Chemii

Przemysiowej w Warszawie (w wymiarze 62 godz.), Warszawa 1991 r.
— certyfikatem ukonczenia kursu z zakresu nowoczesnych technik analizy instrumentalnej

(organizowany przez Varian Inc., CEM Corp., Candela Sp z o.o.), Warszawa, 2006 r.
— ukonczonym szkoleniem ,,Systemy Informacji Geograficznej" (w wymiarze 60 godz.)

w ramach projektu ,,Budowa potencjahi dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
na poziomie europejskim", Rzeszow 2012 r.

— ukonczeniem kursu e-learningowego w ramach projektu ,,Jednolity Program
Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej jakosci ksztalcenia
POWR.03.05.00-00-z050/l, Rzeszow 2019 r.

B. Aktywny udziat w mifdzynarodowych i krajowyeh konferencjach naukowych
Dr inz. Edmund Hajduk aktywnie uczestniczyl w konferencjach naukowych o zasiegu

krajowym i mi^dzynarodowym. Przed uzyskaniem stopnia doktora wyniki swoich badan
prezentowal na 8 konferencjach naukowych a po uzyskaniu stopnia doktora na 67.
C. Udziat w komitetach organizacyjnych mifdzynarodowych i krajowyeh konferencji

naukowych
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Na szczegolne wyroznienie zashiguje zaangazowanie dr inz. Edmunda Hajduka w pracach
komitetow organizacyjnych konferencji naukowych o zasi^gu mif dzynarodowym i krajowym.
W przedlozonej do oceny dokumentacji wykazal 7 aktywnosci w tym obszarze, a byly to:

— czlonek komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowej ,,Przyczyny i skutki
degradacji srodowiska glebowego" (2 razy),

— sekretarz cyklicznej Mi^dzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Przyczyny i skutki
degradacji srodowiska glebowego" (4 razy),

— czionek komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowo-Technicznej pt. ,,Wybrane
aspekty zagospodarowania odpadow organicznych a produkcja biomasy wierzby
energetycznej".

D. Otrzymane nagrody i wyroznienia inne niz wymienione w pkt. II.J.
Dziaialnosc dr inz. Edmunda Hajduka w wielu obszarach wykracza pozo obowiazki

shizbowe, o czym swiadcz^ uhonorowanie:
— Brazowym Krzyzem Zashigi (nadany 2.07.2002 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej

A. Kwasniewskiego)
— Medalem Srebrnym za Dhigolemia^ Sluzbe (nadany 19.07.2017 r. przez Prezydenta

Rzeczypospolitej A. Dud?).

E. Udzial w konsorcjach i sieciach badawezyeh
Brak

F. Kierowanie projektami realizowanymi we wspolpracy z naukowcami z innych
osrodkow polskich i zagranicznych oraz we wspolpracy z przedsif biorcami

Brak
G. Udzial w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

O dojrzatosei naukowej Habilitanta swiadezy Jego udzial w pracach komitetow
redakcyjnych czasopism naukowych. By} czlonkiem komitetow redakcyjnych:

— Zeszytow Problemowych Postepow Nauk Rohiiczych - z. 493, cz^sc I-III, ss. 939
(2003r.),

— Zeszytow Problemowych Postepow Nauk Rohiiczych z. 520, cz^sc I-II, ss. 871
(2007r.),

— Ksiazki Komunikatow VI Mi^dzynarodowej Konferencji Naukowej pt. ,,Przyczyny i
skutki degradacji srodowiska glebowego" (Rzeszow-Krasiczyn 11-13.09.2018), 2018r.

H. Cztonkostwo w mif dzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach
naukowych

Dr inz. Edmund Hajduk jest Cztonkiem:
— Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (od 1991r.),
— IUSS - Mi^dzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych (od 2003r.).
— Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego (Oddziahi Rzeszowskiego),
Nalezy podkreslic, ze jako czionek Polskiego Towarzystwa Gleboznawcze aktywnie

uczestniczy w pracach Rzeszowskiego Oddziaiy tego Towarzystwa - w latach 2006-2010 by}
czlonkiem Komisji rewizyjnej, a w latach 2011-2018 czlonkiem Zarzadu Oddziahi
Rzeszowskiego peiniqc funkcj? skarbnika.
I. Osî gnif cia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki

Habilitant posiada znaezacy dorobek dydaktyczny. Prowadzil i prowadzi zajfcia
dydaktyczne na macierzystym wydziale. Opracowai autorski program zaj^c i prowadzi
wyldady z takich przedmiotow jak: Gleboznawstwo, Chemia rohia, Monitoring srodowiska
Monitorowanie zagrozen srodowiska, Chemiczne skazenia srodowiska romiczego,
Efektywnosc nawozenia roslin.

Przygotowa} i prowadzi} cwiczenia z przedmiotow: Gleboznawstwo, Chemia rolna nawozy
i podstawy nawozenia, Ekonomiczne i ekologiczne podstawy nawozenia roslin, Gospodarka a
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srodowisko, Monitoring srodowiska, Pracownia analiz instrumentalnych, Podstawy geologii
Monitorowanie zagrozen srodowiska, Chemiczne zagrozenia srodowiska rolniczego, Ochrona,
rekultywacja i monitoring gleb, Geomorfologia i gleboznawstwo OZE a ochrona srodowiska,
Uwarunkowania energetyki geotermalnej w Polsce.

Prowadzil rowniez zaj?cia teoretyczne i praktyczne w ramach Warsztatow Laboratoryjnych
,,Analiza gleby" dla studentow Panstwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu,
Wydziahi Biologii i Nauk Przyrodniczych (Ukraina) - Rzeszow 16-20.09.2013 r. z tematow:
Woda w glebie, jej dostepnosc dla roslin, potencjal wody glebowej, oznaczanie pojemnosci
wodnej gleby, wyznaczanie krzywej pF i jej interpretacja, Powietrze glebowe, jego sklad,
okreslenie wspolczynnika wydatku tlenu (ODR) i potencjaiu oksydoredukeyjnego.

Bral udzial w pracach komisji egzaminacyjnych przy egzaminach licencjackich na
kierunku Ochrona Srodowiska.
J. Opieka naukowa nad studentami

Pod kierunkiem dr inz. Edmunda Hajduka 26 studentow przygotowalo prace inzynierskie
b^dz licencjackie oraz 35 studentow prace magisterskie.

Pemii funkcj? opiekuna roku na kierunku Architektura krajobrazu (I stopien, studia
stacjonarne), Wydziaiu Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego (2010 - 2014)
K. Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze promotora pomocniczego

Dr inz. Edmund Hajduk dwukrotnie peinil funkej? promotora pomocniczego w przewodach
doktorskich: Adam Szewczyk: Wpfyw rolniczego uzytkowania na wybrane wiasciwosci gleb
w otulinie Magurskiego Parku Narodowego. Przewod zakonczony w 2018 r. oraz Renata Knap:
Ocena wpfywu zagospodarowania rolniczego i lesnego na wiasciwosci gleb industrioziemnych
po kopalnictwie siarki na Podkarpaciu. Przewod zakonczony w 2018 r.
L. Staze w zagranicznych i krajowych osrodkach naukowyeh lub akademickich

Pan dr inz. Edmund Hajduk odbyl dwutygodniowy staz naukowo-dydaktyczny w
Uniwersytecie Hohenheim - Stuttgart (Niemcy). Staz ten realizowany byi w ramach projektu
Uniwersytetu Rzeszowskiego, pt: UR - Nowoczesnosc i przysziosc regionu. Dzialanie 4.1.
Wzmocnienie i rozwqj potencjaiu dydaktycznego uczehii oraz zwi^kszenie liczby absolwentow
kierunkow o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Priorytet IV Szkolnictwo
wyzsze i nauka. Program Operacyjny Kapitai Ludzki. Okres realizacji 17-28 czerwca 2013 r.
Ponadto prowadzii prace badawcze w ramach miesi?cznego stazu naukowego w Politechnice
Biaiostockiej (Katedra Technologii i Systemow Inzynierii Srodowiska, Wydziai Budownictwa
i Inzynierii Srodowiska) -14.09.2015-14.10.2015
M. Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zlecenie

Habilitant w 2015 roku by} autorem opracowania pt. „ Rekultywacja powierzchni
skladowiska odpadow z oczyszczania ozokerytu w miescie Boryslaw przy uzyciu komponentow
organiczno-mineralnych ". Zostalo ono zrealizowane w ramach projektu ,,Integracja srodowisk
naukowych obszaru pogranicza polsko - ukrainskiego" nr IPBU.03.01.00-18-629/11-00,
wspoifinansowanego przez Unif Europejsk^ w ramach Programu Wsp6tpracy Transgranicznej
Polska - Bialorus - Ukraina 2007- 2013; maszynopis 13 str.
N. Udzial w zespotach eksperckich

brak
O. Recenzowanie projektow

brak
P. Recenzowanie publikacji w czasopismach miedzy narodowych i krajowych

Pan dr inz. Edmund Hajduk peinil recenzowai publikacje przeznaczone do druku w
czasopismach naukowych o krajowym i mi^dzynarodowym zasi^gu. Wykonai nastejpuj^ee
recenzje prac do nastfpuj^cych czasopism: Archives of Agronomy and Soil Science - 3,
Geology, Geophysics and Environment - 1, Journal of Elementology - 2, Acta Agriculturae
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Scandinavica, Section B - Plant Soil Science - 1, The Science of the Total Environment -1,
Journal of the Science of Food and Agriculture - 1.

Q. Inne nie wymienione wczesniej osiagnifeia
Habilitant bierze aktywny udzial w zyeiu Uczelni i Wydzial. Jako przedstawiciele

adiunktow byi ezionkiem Rady Wydziahi Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu
Rzeszowskiego w latach: 2005-2008 i 2015-2018. W 2007r. zostal powoiany na Czlonka
Komisji Rekrutacyjnej dla kiemnku ,,Ochrona Srodowiska" na Wydziale Biologiczno-
Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Reasumuj^c istotna^ aktywnose badawcz% wspolprac? mi^dzynarodowa^ i dorobek
dydaktyczny oraz popularyzatorski Habilitanta stwierdzam, ze spelnia on wymagania stawiane
kandydatom do stopnia doktora habilitowanego .

WNIOSEK KONCOWY

Biorqc pod uwagf wysoka^ wartosc poznawczg osi^gniecia naukowego pt. ,,Wpfyw
osadow sciekowych na bioakumulacjf pierwiastkow sladowyeh w biomasie wierzby
energetycznej (Salix viminalis L.) i wlasciwosci gleby lekkiej" oraz caioksztatt dorobku
naukowego, dydaktycznego, popularyzatorskiego, organizacyjnego i mifdzynarodowego,
stwierdzam, ze dr inz. Edmund Hajduk spehiia wymagania stawiane kandydatom, ubiegajaeym
sif o stopien naukowy doktora habilitowanego, przez ustawf z dnia 14 marca 2003 roku o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki z pozn. zm. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789), a w szezegolnosei:

— Rozprawa habilitacyjna przedstawiona w formie monografii stanowi oryginalne i
znacz^ce osî gnî cie naukowe Habilitanta, wJasciwie opracowane pod wzgl^dem
metodycznym i oparte na obszernym materiale eksperymentalnym, wnoszq.ce istotny
wkiad w rozwoj dyscypliny romictwo i ogrodnictwo,

— Dr inz. Edmund Hajduk posiada znacz^cy, wyraznie ukierunkowany, oryginahiy i
wartosciowy dorobek naukowy, istotnie powifkszony po uzyskaniu stopnia doktora,

— Habilitant realizuje tramie dobran^ tematykf badawcz% wazn^ z poznawczego, jak i
utylitarnego punktu widzenia,

— Dr inz. Edmund Hajduk wykazuje si§ istotnq aktywnosci^ naukowy oraz posiada
znaezgce doswiadczenie w dziaiaLnosci organizacyjnej, a takze znacz^cy dorobek
dydaktyczny i organizacyjny.

Uwzgl^dniaj^c powyzsze, popieram wniosek o nadanie dr inz. Edmundowi Hajdukowi
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie
rolnictwo i ogrodnictwo.

Lublin, 2 lipca 2019r. dr hab. Grazyna Zukowska
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