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Ocena

rozprawy doktorskiej Pani mgr Aleksandry Bieleckiej pt.

„Wykorzystanie nawłoei kanadyjskiej Solidago canadensis (L.) 
do celów bioindykacyjnych i fitoremediacyjnych”

wykonanej w Instytucie Nauk Biologicznych 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

pod kierunkiem promotora dr hab. Elżbiety Królak 
i promotora pomocniczego dr Małgorzaty Strzałek

Forma pracy

Rozprawa, przedstawiona mi do oceny, ma postać czterech artykułów, z których trzy są 

opublikowane w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR). Łączny impact faetor- 

6,8 a liczba punktów MNiS W wynosi 250. Niestety, nie załączono oświadczeń współautorów 

publikacji, stad brak jest informacji o ich procentowym udziale (lub konkretnych działaniach) 

w każdej z prac. Autorka jednak jest we wszystkich pracach pierwszym autorem , w tym w 

jednej z nich, autorem korespondencyjnym. Przyjmuję więc, że ma w tych artykułach udziały 

większościowe i co najważniejsze brała udział w formułowaniu hipotez badawczych i



metodycznej koncepcji badań. W jednej tylko z tych prac, na końcu, są wymienione działania 

podjęte przez autorów pracy. Autorka w badaniach, których wyniki prezentuje ta praca, 

wykonywała eksperymenty, analizowała dane, wykonała figury i tabele oraz zaakceptowała 

ostateczną wersję artykułu. Obok artykułów Autorka dołączyła w języku polskim takie 

elementy jak: wprowadzenie, hipotezy badawcze, teren i metodykę badań, krótką 

charakterystykę prac stanowiących rozprawę doktorską, podsumowanie oraz przedstawiła 

znaczenie uzyskanych wyników w praktyce. Wszystkie te elementy zostały zebrane w jedną 

całość przygotowaną perfekcyjnie pod względem edytorskim.

Pytania i hipotezy

Decyzje dotyczące strategii ochrony środowiska powinny być oparte na wynikach 

najnowszych badań naukowych. Dobrze znamy negatywne efekty działań w środowisku, 

które podjęto opierając się NIE na sprawdzonych eksperymentalnych wynikach tylko na 

podstawie obserwacji czy też poglądach jakiejś osoby, czy grupy osób nie prowadzących 

badań naukowych. Zarządzanie ochroną środowiska zatem powinno się odbywać we 

współpracy z naukowcami.

Pani mgr Aleksandra Bielecka postawiła pytania, które miały dać (i w  dużej części 

dały) odpowiedź, która umożliwić może skuteczniejsze, tj. oparte na faktach naukowych 

zarządzanie odpadami zawierającymi metale ciężkie. Rośliny często się obecnie wykorzystuje 

unieszkodliwianiu zawartości odpadów z metalami ciężkimi jak i w wysadzaniu ich na 

terenach zniszczonych. Poznanie biologii rośliny to punkt wyjścia w celu oceny jej 

możliwości do wykorzystania jej jako bioindykatora, bioakumulatora, fitoekstraktora czy 

fitostabilizatora Pani mgr Aleksandra Bielecka, przyjęła założenie, że nawłoć kanadyjska 

(Solidago canadensis L.), mająca zdolność do kolonizacji nowych siedlisk, w tym siedlisk 

mocno zmienionych przez człowieka, może być gatunkiem, który ma cechy pozwalające go 

wykorzystać w ochronie środowiska, szczególnie w rekultywacji terenów zdegradowanych.

Doktorantka testowała hipotezy dotyczące (1) efektów wywoływanych w kompozycji 

gatunkowej i glebie w obecności nawłoci, (2) ilości kumulowanych metali ciężkich w nawłoci 

w różnych jej częściach ciała w zależności od warunków glebowych i zawartości metali w 

glebie. W opisie polskim, przedstawione cztery hipotezy są nie do końca metodologicznie 

poprawne. W trzech pierwszych hipotezach- Autorka pisze, ze coś się zmienia i wpływa, 

zależy od czegoś, jest skorelowane, ale brakuje odpowiedzi jak się zmienia, jak wpływa, jak 

jest skorelowane... To są zbyt ogólne zdania. Hipoteza czwarta natomiast jest
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podsumowaniem wyników. Nie jest określony jaki poziom kumulacji metali ciężkich w 

częściach rośliny decyduje o tym, że roślinę można wskazać do celów fitoremediacyjnych.

Wyniki

Badania Pani mgr Aleksandry Bieleckiej dostarczają nowych faktów dotyczących biologii 

nawłoci kanadyjskiej, dzięki którym gatunek ten można będzie wykorzystać w fitoremediacji. 

Wyniki zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach, stąd pozwolę sobie tylko 

zwrócić uwagę na najważniejsze z nich, dzięki którym lepiej rozumiemy biologię i ekologię 

nawłoci kanadyjskiej. Zaliczam do nich:

(1) wykazanie, że nawłoć kanadyjska skutecznie eliminuje niektóre gatunki roślin w 

zasiedlanym siedlisku, powodując spadek bogactwa gatunkowego wcześniej 

występujących tam rodzimych gatunków roślin naczyniowych. Autorka stwierdziła, że 

nawłoć powoduje wzrost C:N. zmieniając tym samym właściwości gleby, co jest jedną 

z przyczyną zmian w kompozycji gatunkowej.

(2) opisanie cech takich jak wielkość biomasy części nad i podziemnej, które pozwalają 

nawłoć kanadyjską zaliczyć do grupy roślin mogących mieć znaczenie w procesie 

fitoremediacji.

(3) wykazanie, że nawłoć może być fitosabilizatorem manganu niezależnie od warunków 

glebowych, a także biowskaźnikiem ołowiu i cynku.

Znaczenie wyników

Autorka, potrafiła, obok przeprowadzenia metodycznie poprawnie badań naukowych, także 

wskazać problemy z zakresu ochrony środowiska, w których można wykorzystać uzyskane 

wyniki do ich rozwiązania. Ten element pracy, oceniam wysoko. Uważam, że odkryty zestaw 

cech i „umiejętności” inwazyjnego gatunku nawłoci kanadyjskiej jest możliwy do 

wykorzystania w celu stabilizacji podłoża hałd przemysłowych czy też do oczyszczania gleby 

z metali takich jak np. cynk. w tym miejscu stawiam pytanie do dyskusji: Jakie jeszcze 

badania naukowe powinny być (wg Dotkorantki) wykonane w celu uzyskania jeszcze 

większej pewności, że nawłoć kanadyjska nadaje się do wykorzystania w ochronie 

środowiska?
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Podsumowując, praca Pani mgr Aleksandry Bieleckiej spełnia wymagania stawiane 

rozprawom doktorskim (Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych oraz o 

stopniach naukowych w zakresie sztuki, Dz. U. 2003.56.595, z  późniejszymi zmianami) ze 

względu na: aktualny problem naukowy i niezwykle ważny aspekt aplikacyjny. Każdy 

artykuł ma jasno sprecyzowane cele, precyzyjnie wykonane eksperymenty w terenie i analizy 

chemiczne do wykonania których zastosowano różne metody i procedury badawcze. 

Uważam, że Doktorantka opanowała warsztat badawczy niezbędny do rozwiązywania 

problemów w dziedziny nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. Doktorantka dowiodła, 

że jest przygotowana do rozw iązywania wieloaspektowych zadań badawczych. Przedkładam 

wniosek do Wysokiej Rady Wydziału Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 

Siedlcach o dopuszczenie Pani mgr Aleksandry Bieleckiej do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego.

(Prof. dr hab. Marlena Lembicz)
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