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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Bieleckiej „Wykorzystanie nawłoci 

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

Do oceny została przedstawiona praca doktorska mgr Aleksandry Bieleckiej 

„Wykorzystanie nawłoci kanadyjskiej Solidago canadensis (L.) do celów bioindykacyjnych i 

fitoremediacyj ny ch”.

Praca ta składa się z 4 publikacji naukowych, wydanych w roku 2019 w 

czasopismach:

* Annales Botanici Fennici, 57: 33-48 (IF = 0,648)

* Journal of Ecological Engineering, 20(10): 88-93 (IF = 0, lista MNiSW -  40 pkt)

* PeerJ, 7:e8175 (IF = 2,38)

Environmental Science and Pollution Research, 26: 36942-36951 (IF = 3,14) 

Należy ocenić, iż przynajmniej ostatnie dwie prace zostały opublikowane w dobrych 

czasopismach, o stosunkowo wysokim IF -  jak na reprezentowaną dziedzinę badawczą.

Powyższe publikacje zostały poprzedzone 20 stronicowym wstępem, w którym 

omówiono najważniejsze wyniki prezentowanej pracy doktorskiej.

Wstęp został podzielony na 7 podrozdziałów, które dokładnie przedstawiają główne 

założenia i wyniki zawarte w opublikowanych artykułach. Opracowanie to jest bardzo dobrze 

napisane, logiczne i czytelne.

Podstawowym problemem, którym zajęła się Autorka pracy była ocena wykorzystania 

nawłoci kanadyjskiej Solidago canadensis (L.) do celów bioindykacyjnych oraz 

fitoremediacyjnych. Ponieważ badany gatunek rośliny należy do gatunków silnie
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inwazyjnych we florze polskiej, więc rozpatrzenie możliwości praktycznego wykorzystania 

tego gatunku do ochrony środowiska uważam za właściwe i celowe.

Wszystkie badania zostały oparte na obserwacjach terenowych, jak również na 

analizach chemicznych. Jako główny teren badawczy wybrano silnie zanieczyszczony 

metalami ciężkimi obszar Olkusza oraz teren rolniczy w okolicach Siedlec. W ocenie 

recenzenta obszary te zostały właściwie dobrane. Dobór taki umożliwił obserwacje 

porównawcze nawłoci kanadyjskiej występującej naturalnie na dwóch skrajnie różnych 

siedliskach W kolejnych czterech publikacjach Autorka przedstawia cztery kolejne kroki 

badawcze, potrzebne do osiągnięcia postawionego celu badawczego.

Publikacja nr 1 -  Bielecka A., Borkowska L., Królak E. 2019. Environmental 

changes caused by the clonal invasive plant Solidago canadensis. Annales Botanici 

Fennici, 57: 33-48 -  dotyczy prześledzenia skutków inwazji S. canadensis na terenie Olkusza 

oraz okolic Siedlec. Wykazano, iż za zmniejszenie bogactwa gatunkowego roślin 

naczyniowych w pierwszej kolejności odpowiada stopień pokrycia powierzchni nawłocią.

Uzyskany wynik nie jest nowy, jednak skrupulatnie został przeanalizowany skład 

gatunkowy badanych terenów skażonych metalami ciężkimi w porównaniu z kontrolnymi 

oraz niektóre parametry wskaźnikowe gleb. W ocenie recenzenta badania te były potrzebne 

dla naświetlenia warunków i skutków inwazji nawłoci na dwóch badanych obszarach.

Publikacja nr 2 -  Bielecka A., Królak E. 2019. Selected features of Canadian 

goldenrod that predispose the plant to phytoremediation. Journal of Ecological 

Engineering, 20(10): 88-93 -  została poświęcona ocenie biomasy nawłoci w rozdzieleniu na 

części podziemne i nadziemne. Jak wiadomo, do celów fitoremediacji nadają się głównie 

rośliny o wysokiej biomasie. W pracy wykazano, że nawłoć spełnia ten warunek.

W ocenie recenzenta jest oczywistym, że nawłoć kanadyjska jest na tyle dużą rośliną, 

że pod tym względem dorównuje innym gatunkom roślin, które są również wykorzystywane 

do celów fitoremediacyjnych. Wysoka biomasa części podziemnych, składająca się z korzeni i 

kłączy, dla fitoremediacji jest obojętna, ale dla fitostabilizacji korzystna - podobnie jak u 

wszystkich innych roślin wieloletnich np. drzew.

Publikacja nr 3 -  Bielecka A., Królak E. 2019. The accumulation of Mn and Cu 

in the morphologicai parts of Solidago canadensis under different soil conditions. PeerJ', 

7:e8175 -  prezentuje w jakim stopniu S. canadensis jest zdolna do zatrzymywania w swoich



tkankach manganu i miedzi. Ponieważ miedź w największych ilościach była zatrzymywana w 

korzeniach, Autorka uznała, że nawłoć kanadyjską będzie można wykorzystać jako 

fitostabilizator miedzi oraz w pewnych warunkach również manganu.

Oceniając wyniki tej pracy pragnę zauważyć, że rośliny wyższe z reguły zatrzymują w 

korzeniach większą pulę wielu pierwiastków i z reguły nie nadają się jako bioindykatory. 

Wynika to z procesów obronnych przed toksycznym działaniem pierwiastków na rośliny. 

Uważam, że możliwość użycia S. canadensis jako bioindykatora manganu jest bardzo 

ograniczona -  co też Autorka zauważyła w swojej pracy.

Publikacja nr 4 -  Bielecka A., Królak E. 2019. Solidago canadensis as a 

bioaccumulator and phytoremediator of Pb and Zn. Enyironmental Science and 

Pollution Research, 26: 36942-36951 -  została poświęcona ocenie przydatności S. 

canadensis do fitoremediacji cynku i ołowiu. Autorka przeprowadziła dokładną analizę 

porównawczą stężeń cynku i ołowiu w glebach oraz w podziemnych i nadziemnych organach 

nawłoci. Ostatecznie doszła do wniosku, iż nawłoć kanadyjska może być dobrym 

biowskaźnikiem zawartości zarówno cynku jk i ołowiu w glebie.

W ocenie recenzenta wyniki tej publikacji wykazały, że nawłoć kanadyjska 

praktycznie nie może być stosowana przy fitoremediacji -  czyli przy oczyszczaniu gleb z 

cynku i ołowiu. Natomiast może być wskaźnikiem stopnia zanieczyszczenia gleb tymi 

pierwiastkami. Zdaniem Autorki nawłoć kanadyjska może być zastosowana do fitoekstrakcji 

cynku. Pragnę jednak zauważyć, że zaprezentowane w tej pracy stężenia cynku w 

nadziemnych częściach roślin są zbliżone do wartości uzyskiwanych dla wielu innych 

gatunków roślin. Wynika to z metabolicznych procesów pobierania i transportowania cynku 

w roślinach naczyniowych.

Pragnę natomiast wskazać na bardzo interesujące wyniki uzyskane dla rozmieszczenia 

ołowiu w roślinach. Ponieważ zajmuję się tym zagadnieniem od wielu lat, dla mnie 

uderzająco wysoki jest transport ołowiu do części nadziemnych roślin nawłoci. Dla 

zdecydowanej większości gatunków roślin, w korzeniach zatrzymywanych jest ok. 80-95% 

pobranego przez roślinę ołowiu. Jest to spowodowane przez funkcjonowanie bariery, jaką 

jest endoderma w korzeniu. W przypadku przeprowadzonych przez Autorkę badań, transport 

ołowiu do części nadziemnych był bliski nawet 50%. W mojej ocenie jest to najciekawszy 

wynik recenzowanej pracy doktorskiej, zdecydowanie wart dalszego badania. Moja rada jest



następująca.W pierwszej kolejności należy sprawdzić skuteczność pozbywania się ołowiu z 

powierzchni korzeni i pędów nawłoci. Autorka zastosowała metodę mycia roślin w wodzie 

bieżącej i destylowanej. Bardziej skuteczne byłoby zastosowanie płuczki ultradźwiękowej. 

Jest możliwe że na powierzchni organów nawłoci pozostawał ołów -  a szczególnie na liściach 

które maja szorstka powierzchnię . Ta pula ołowiu mogła pochodzić z opadu 

atmosferycznego.Dlatego też wyniki uzyskane przez Autorkę mogą być zawyżone. Jednak 

można to sprawdzić i ewentualnie skorygować wyniki podczas dalszych badań. Jeśli wyniki 

się potwierdzą, to będzie to oznaczało znaczne możliwości tego inwazyjnego gatunku do 

oczyszczania gleb z ołowiu.

Muszę przyznać, że taka myśl jest niezmiernie ekscytująca, aby z inwazji „intruza” 

wynikało coś dobrego dla naszego środowiska.

W podsumowaniu swoich badań Autorka proponuje, aby Solidago canadensis 

wprowadzać na hałdy pogómicze i poprzemysłowe. Nie zgadzam się z taką propozycją 

Autorki. Moim zdaniem nawłoć kanadyjska do tego stopnia „panoszy się” w naszym kraju, że 

dodatkowe jej wprowadzanie przyniesie więcej szkody niż pożytku. Wykorzystanie nawłoci 

do celów energetycznych jest możliwe w bardzo wielu obszarach Polski ze względu na wielką 

inwazyjność tego gatunku.

W ostatecznej ocenie pragnę stwierdzić, że prezentowana do oceny praca ma charakter 

ekologiczny. Zostały w niej postawione wyraźne cele badawcze. Autorka konsekwentnie 

dążyła do ich zrealizowania. Poszczególne części pracy pokazują bardzo rzetelny warsztat 

badawczy, dokładną analizę statystyczną uzyskanych wyników. Widoczny jest również 

ogromny nakład pracy dla uzyskania zaprezentowanych wyników. Dużym atutem tej 

rozprawy jest opublikowanie wszystkich wyników w czterech publikacjach, gdzie każda z 

nich również była recenzowana.

Natomiast nasuwają mi się następujące pytania, a właściwie punkty do dyskusji w 

czasie obrony pracy:

1. W jakim stopniu nowatorskie są wyniki pracy dotyczące skutków inwazji nawłoci np. 

zmniejszenie liczby gatunków roślin naczyniowych czy zmian glebowych. Jest wiele 

danych literaturowych na ten temat.

2. Czy jest coś wyjątkowego w pobieraniu Mn, Cu, Zn, Pb przez badany gatunek rośliny 

w porównaniu do innych gatunków. Wydaje się, że S. canadensis bardzo podobnie
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pobiera i transportuje wskazane pierwiastki, jak większość innych roślin. Moim 

zdaniem wyjątek może stanowić tylko ołów -  o wymaga jeszcze potwierdzenia.

3. Nasuwa się też pytanie - czy cale organizmy roślin wyższych, z racji funkcjonowania 

różnych barier na poziomie tkankowym np. endodermy- mogą być brany pod uwagę 

jako biowskaźnik zanieczyszczenia gleb. Bioindykator powinien w prostej zależności 

odzwierciedlać stężenie danego pierwiastka w glebie. Wydaje się, że z racji 

naturalnych procesów fizjologicznych u roślin wyższych -  jest to niezwykle trudne a 

być może nawet niemożliwe.

Wszystkie powyższe zapytania z pewnością będę omówione przez Doktorantkę 

podczas obrony pracy doktorskiej.

Ostatecznie pracę oceniam pozytywnie, mając jednocześnie nadzieję, że moje sugestie 

będą użyteczne przy planowaniu kolejnych eksperymentów. Przygotowana przez 

mgr Aleksandrę Bielecką rozprawa „Wykorzystanie nawłoci kanadyjskiej Solidago 

canadensis (L.) do celów bioindykacyjnych i fitoremediacyjnych” dowodzi Jej dużej wiedzy i 

umiejętności prowadzenia badań ekologicznych z myślą przewodnią dotyczącą ochrony

Wniosek końcowy:

Stwierdzam, że przedstawiona mi do recenzji praca doktorska spełnia wymogi 

stawiane tego typu opracowaniom, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule z zakresu sztuki 

(z późniejszymi zmianami). W związku z tym wnoszę o dopuszczenie mgr Aleksandry 

Bieleckiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

środowiska.

Prof dr hab. Małgorzata Wierzbicka
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