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Recenzja rozprawy doktorskiej pani mgr Inż. Sylwii BUDZYŃSKIEJ 

Obecność wybranych form arsenu w podłożu a efektywność fitoekstrakcji tego 

metaloidu w organach wybranych gatunków drzew 

przygotowanej na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu, 

pod kierunkiem dr hab, Mirosława MLECZKA 

Podstawa prawna 

Recenzja pracy doktorskiej pani mgr inż. Sylwii Budzyńskiej została 

przygotowana w odpowiedzi na pismo (WTD-4000-3/2017) Dziekana Wydziału 

Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

pana prof. dr hab. Bartłomieja Mazeli z 4 marca 2019 r. Pismo to informowało, że 

decyzją Rady Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu zostałem powołany na recenzenta w przewodzie doktorskim 

pani mgr inż. Sylwii Budzyńskiej. Jednocześnie została podana informacja, że 

w przypadku niniejszego przewodu doktorskiego obowiązują przepisy art. 179, 

ust. 1 Ustawy z 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
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0 szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w szczególności przepisy 

Ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami). 

Ocena formalna pracy 

Praca doktorska mgr inż. Sylwii Budzyńskiej (z d. Zalickiej) pt. Obecność 

wybranych form arsenu w podłożu a efektywność fitoekstrakcji tego metaloidu 

w organach wybranych gatunków drzew została przygotowana pod opieką naukową 

dr hab. Mirosława Mleczka na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. Praca ta ma formę spójnego tematycznie cyklu 

5 oryginalnych artykułów naukowych wraz z odpowiednim omówieniem tych prac. 

Wspomniane prace naukowe zostały opublikowanych w latach 2017-2019 

w czasopismach anglojęzycznych, które znajdują się na wykazie czasopism 

indeksowanych, corocznie ogłaszanych przez Clarivate Analytics (tzw. lista JCR), oraz 

liście A czasopism naukowych zatwierdzonych przez Ministerstwa Nauki 

1 Szkolnictwa Wyższego. Czasopisma te mają wysokie wskaźniki cytowań, 

t j . 2,75 w przypadku Microchemicai Journal (2 prace), 1,89 w przypadku 

International Journal of Phytoremediation (1 praca) i 2,80 w przypadku 

Environmental Science and Pollution Research (2 prace). Gwarantuje to, że prace 

naukowe stanowiące rozprawę doktorską pani mgr inż. Budzyńskiej mają 

odpowiednio wysoki poziom merytoryczny. Prace te są wieloautorskie, a na liście 

współautorów oprócz doktorantki i promotora są również specjaliści z zakresu 

chemii analitycznej i spektrometrii atomowej (pan prof. dr hab. Przemysław 

Niedzielski), fizjologii i biologii roślin (panie dr hab. Magdalena Krzesłowska, 

dr hab. Monika Gąsowska i dr hab. Zuzanna Magdziak), chemii i analityki mikotoksyn 

(pan prof. dr hab. Piotr Goliński), czy hodowli lasu i topologii leśnej 

(pan dr hab. inż. Paweł Rutkowski). Deklarowany udział pani mgr inż. Budzyńskiej 

przy powstaniu wspomnianych artykułów naukowych jest jednak dominujący, 

ponieważ wynosi 50% (w pracach o nr 2, 3 i 4) lub 60% (w pracach o nr 1 i 5). 
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Potwierdzają to wyżej wymienieni współautorzy tych artykułów w stosownych 

oświadczeniach załączonych do pracy doktorskiej. 

Oprócz 5 opublikowanych artykułów naukowych, praca doktorska pani 

mgr inż. Budzyńskiej zawiera: 

i) streszczenie w języku polskim (2 strony tekstu), 

ii) streszczenie w języku angielskim (2 strony tekstu), 

iii) wprowadzenie do tematyki badawczej pracy (3 strony tekstu), 

iv) przyjęte hipotezy badawcze wraz z postawionymi celami pracy (nadrzędnym 

i szczegółowymi, 1 strona tekstu), '« 

v) opis stosowanych materiałów i metod (4 strony tekstu), w tym informacje 

0 użytych w doświadczeniach sadzonkach drzew liściastych, sposobie hodowli 

roślin w ściśle określonych warunkach i warunkach szklarniowych, sposobie 

pobierania próbek materiału roślinnego, sposobie przygotowania tych próbek 

do pomiarów, np. zawartości całkowitych wybranych pierwiastków i form 

specjacyjnych As, stosowanych metodach spektrometrycznych do oznaczania 

zawartości całkowitych tych pierwiastków (As, B, Ca, K, Mg, Ni, P, S, Si) 

1 zawartości form specjacyjnych As, t j . As(lll), As(V), DMA i Asorganiczny=Ascałkowity-

[As(lll)+As(V)+DMA], jak również stosowanych testów statystycznych użytych 

do porównania różnic w stężeniach pierwiastków i from specjacyjnych As 

między sadzonkami poszczególnych gatunków drzew i organów w obrębie 

sadzonek danego gatunku. 

W dalszej części przedstawione są i opisane w dość obszerny i przystępny 

sposób: 

vi) najważniejsze wyniki opublikowanych 5 artykułów naukowych (8 stron tekstu), 

które stanowią niniejszą pracę doktorską, 

vii) dyskusja tych wyników (4 strony tekstu) i opis możliwych mechanizmów 

pobierania różnych form As, ich transformacji oraz translokacji w obrębie danej 

rośliny. ' 
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Ta część pracy doktorskiej zakończona jest viii) wnioskami (2 strony tekstu) 

i/x/cytowaną literaturą (4 strony tekstu). 

Ocena merytoryczna pracy 

Analizując wartość merytoryczną artykułów naukowych, które stanowią 

pracę doktorską pani mgr inż. Budzyńskiej, należy podkreślić, że są one niezwykle 

wartościowe, ponieważ dotyczą problemu skażenia środowiska glebowego 

związkami nieorganicznymi i organicznymi As. Jest to dość powszechny problem 

w kraju i zagranicą, szczególnie na obszarach przemysłowo i rolniczo 

przeobrażonych, czy terenach zdegradowanych. Wyniki badań nad określeniem 

stopnia wiązania As z gleby przez sadzonki pospolitych drzew liściastych, 

wyjaśnieniem mechanizmów za to odpowiedzialnych i wpływem różnych form As 

na zmiany morfologiczne i chemiczne (w odniesieniu do form specjacyjnych As, 

stężeń wybranych pierwiastków powiązanych z transportem tego metaloidu), które 

zachodzą w obrębie różnych organów tychże sadzonek, są niezwykle cenne 

poznawczo. Mają one praktyczne znaczenie i mogą być przyczynkiem do 

upowszechnienia fitoremediacji terenów skażonych z użyciem sadzonek 

pospolitych drzew liściastych, np. klonu pospolitego. Wyniki te dają również 

odpowiedź na szereg nurtujących pytań, co zważywszy na skąpe doniesienia 

literaturowe na temat, sprawia, źe są tym bardziej wartościowe. 

Lektura prac naukowych stanowiących rozprawę doktorską pani 

mgr inź. Budzyńskiej przynosi odpowiedź na wiele ważkich pytań, w tym: 

-jakie są zmiany w zawartości wybranych składników mineralnych w organach 

badanych sadzonek pospolitych drzew liściastych użytych do fitoekstrakcji As 

z podłoża, 

-jaka jest wielkość fitoekstrakcji różnych form As z podłoża i jaki ma przebieg 

dendroremediacja podłoży skażonych wybranymi formami As nieorganicznego 

[As(lll), As(V)] i organicznego (DMA) w odniesieniu do zmian morfologicznych 

i fizjologicznych (w odniesieniu do transportu wybranych składników mineralnych). 



I, 

-jak i w jakim stopniu przebiega transformacja pobieranych form specjacyjnych As 

wewnątrz różnych organów sadzonek roślinnych, 

-jakie są interakcje pomiędzy różnymi formami specjacyjnymi As w trakcie 

fitoremediacji. 

Pojawiają się też pytania, na które nie znalazłem odpowiedzi przeglądając 

opublikowane prace. Spójność pomiarową wyników zapewniono a ich prawdziwość 

zweryfikowano stosując badanie odzysku znanej ilości analitów (pierwiastki, formy 

specjacyjne As) dodanych do badanych próbki. Niestety nie ma szczegółowej 

informacji, jak przebiegały te doświadczenia, czy dotyczyły one próbek 

poszczególnych organów sadzonek, czy anality dodawano przed rozkładem lub 

ekstrakcją, czy do otrzymanych roztworów, w jakiej ilości dodawano poszczególnych 

analitów. Zastanawiające jest również, dlaczego mimo wszystko nie użyto jednego 

z wielu certyfikowanych materiałów odniesienia próbek roślinnych, np. przyjamniej 

do zweryfikowania prawdziwości wyników oznaczeń stężeń całkowitej wybranych 

pierwiastków. W końcu 

Artykułu naukowe mgr inż. Budzyńskiej, stanowiące jej pracę doktorską, 

pokazały, że pobieranie poszczególnych form nieorganicznych [As(lll), As(V)] 

i organicznych (DMA) As jest zróżnicowane w obrębie sadzonek poszczególnych 

gatunków drzew liściastych oraz organów tych sadzonek. Zauważają one szczególną 

rolę transporterów B i Si w procesie pobierania As(lll) oraz rolę kotransporterów P 

i obecności S w fiotekstrakcji i transporcie As(V). Jednocześnie pokazują one 

szczególnie toksyczne oddziaływanie DMA względem badanych roślin, prowadzące 

w konsekwencji do ich obumierania. Sadzonki dwuletnie wybranych gatunków 

drzew mogą być szczególnie przydatne do celów fitoremediacyjnych. Tym samym 

praca doktorska pani mgr inż. Budzyńskiej wnosi istotny wkład do rozwoju 

dziedziny, którą Ona reprezentuje, t j . nauk leśnych, w szczególności w zakresie 

wykorzystania dendroremediacji. Praca doktorska potwierdza, że stosowanie 
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sadzonek wiązu szypułkowego i klonu pospolitego ma praktyczne znaczenie 

w fitoremediacji podłoży zanieczyszczonych związkami As. 

Wniosek końcowy 

Stwierdzam, że oceniana rozprawa doktorska spełnia wymagania stawiane 

pracom doktorskim, które są określone w Ustawie z 14 marca 2003 r. o stopniach 

i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 

z późniejszymi zmianami). Zbiór 5 opublikowanych i powiązanych tematycznie 

artykułów naukowych mgr inź. Sylwii Budzyńskiej potwierdza, źe ma Ona 

odpowiednią wiedzę w dyscyplinie nauk leśnych i potrafi samodzielnie prowadzić 

pracę naukową w obszarze tej dyscypliny. Wspomniane artykuły przedstawiają 

oryginalne rozwiązanie problemu naukowego związanego z fitoremediacją 

i fitoekstrakcją As z podłoża w organach wybranych gatunków drzew, stanowią 

zatem odpowiednią podstawę do nadania mgr inź. Sylwii Budzyńskiej stopnia 

naukowego doktora w dziedzinie nauk leśnych. Wnioskuję zatem do Członków Rady 

Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

0 dopuszczenie mgr inź. Budzyńskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

Mając na uwadze ponadprzeciętną aktywność naukową 

pani mgr inż. Sylwii Budzyńskiej (z d. Zalickiej) w latach 2014-2019, w tym 

współautorstwo ogółem 16 artykułów naukowych opublikowanych 

w renomowanych czasopismach naukowych o łącznym wskaźniku cytowań równym 

35,12 i 12 komunikatów konferencyjnych, jak również przygotowanie 9 recenzji prac 

naukowych innych badaczy, uważam, źe Jej przewód doktorski zasługuje na uznanie 

1 wyróżnienie. 
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