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Streszczenie w języku polskim 

Rosnąca degradacja środowiska, będąca w głównej mierze konsekwencją działalności 

antropogenicznej, zmusza do poszukiwania skutecznych sposobów jego oczyszczania. Jednym 

z istotnych problemów zanieczyszczenia środowiska jest obecność nadmiernych ilości różnych 

form arsenu (As). Biologiczną metodą oczyszczania, w przypadku której  

w ostatnich dwóch dekadach obserwuje się znaczny postęp, tak w zakresie badań, jak  

i praktycznego wykorzystania jest fitoremediacja. Znalezienie gatunków zdolnych do wzrostu 

na ekstremalnie zanieczyszczonych pierwiastkami śladowymi podłożach jest istotne ze 

względu na możliwość wykorzystania ich w przyszłości jako gatunków pionierskich podczas 

zasiedlania terenów zdegradowanych. Dodatkowo zdolność wykazywania przez rośliny 

niezahamowanego przyrostu biomasy, stanowi czynnik stymulujący zainteresowanie tego typu 

rozwiązaniami. Drzewa wydają się być w tym zakresie roślinami dedykowanymi na cele 

remediacyjne, stąd coraz większe zainteresowanie dendroremediacją. 

Nadrzędnym celem rozprawy doktorskiej było określenie wpływu obecności trzech 

różnych form As (As(III), As(V), DMA) na zdolność adaptacji, wzrostu oraz efektywność 

fitoekstrakcji tego metaloidu przez jedno- i dwuletnie sadzonki wybranych gatunków drzew: 

Acer platanoides L., A. pseudoplatanus, Betula pendula Roth., Quercus robur L., Tilia cordata 

Miller i Ulmus laevis Pall. Praca polegała na wykonaniu pięciu niezależnych doświadczeń 

hydroponicznych w warunkach kontrolowanych. Doświadczenia 1 i 2 obejmowały ocenę 

wpływu obecności As na +3 i +5 stopniu utlenienia [odpowiednio As(III)  

i As(V)] na przeżywalność i zdolność do wzrostu młodych sadzonek wybranych gatunków 

drzew leśnych oraz zawartość makroelementów w poszczególnych organach tych drzew. 

Doświadczenia 3 i 4 polegały na określeniu jednoczesnego wpływu obecności As(III), As(V) i 

dimetyloarsenu (DMA), w różnych układach doświadczalnych, na wybrane gatunki drzew  

w aspekcie interakcji pomiędzy tymi formami. Doświadczenie 5 dotyczyło natomiast oceny 

wpływu DMA na zdolność badanych gatunków drzew do wzrostu i fitoekstrakcji As  

w obecności tej formy pierwiastka, jako kluczowej i warunkującej adaptację sadzonek na 

podłożu zanieczyszczonym As. 

Na podstawie uzyskanych w ramach niniejszej rozprawy wyników stwierdzono, że  

dwuletnie sadzonki drzew wykazywały łatwiejszą adaptację, zdolność do przeżywania  

i wzrostu niż sadzonki jednoroczne. Obecność badanych form As w podłożu ograniczała 

wprawdzie wzrost drzew i zakłócała ich gospodarkę składnikami mineralnymi, ale mimo to 

badane rośliny zdolne były do przeżycia i efektywnego wzrostu na zanieczyszczonym podłożu. 

Każda z wymienionych form metaloidu wywoływała odmienne zmiany  



w sadzonkach drzew: jony As(III) obniżały zawartość boru (B) i krzemu (Si), natomiast As(V) 

hamowały pobieranie fosforu (P) i siarki (S). Dodatkowo, dla każdego z badanych gatunków 

stwierdzono różną odpowiedź względem poszczególnych form As. Badania dotyczące 

interakcji pomiędzy poszczególnymi formami As wykazały, że obecność w pożywce kilku form 

równocześnie wpłynęła na zmiany w pobieraniu i translokacji tego metaloidu przez rośliny. 

Zwiększenie stężenia jednej formy As w pożywce wiązało się ze zwiększeniem efektywności 

fitoekstrakcji innej formy. Wyniki uzyskane dla układów, w których rośliny były narażone na 

obecność DMA wskazały, że forma ta, wbrew powszechnym teoriom, jest najbardziej 

toksyczną dla sadzonek badanych gatunków drzew. Pojawienie się DMA w pożywce w 

stężeniu wyższym niż 0,3 mM uniemożliwiało przeżycie roślin. Wykazano konieczność 

uprzedniego sprawdzenia, jakie formy metaloidu znajdują się w podłożu, które chce się objąć 

remediacją, w celu wybrania odpowiedniego do tego celu gatunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Streszczenie w języku angielskim 

An increase of environment degradation, caused mainly by anthropogenic activities, 

forces a search for efficient methods of its purification. One of the most important issues of 

environment pollution is an excessive amount of arsenic (As). The response to it is 

phytoremediation – a biological purification method whose significant progress in terms of 

research and a practical application has been observed in the last two decades. Finding species 

able to grow on substrates extremely polluted with trace elements is significant due to their 

ability to be applied as pioneer species during settling polluted areas in the future. Moreover, 

the capability of unrestrained biomass growth demonstrated by the plants is a factor stimulating 

such solutions. Trees seem to be plants dedicated to remediation purposes hence an increasing 

interest in dendroremediation. 

The paramount goal of the doctoral dissertation was to determine an effect of three 

different As forms (As(III), As(V), DMA) on adaptation and growth capabilities as well as the 

metalloid phytoextraction efficiency of one- and two-year-old seedlings of the selected tree 

species: Acer platanoides L., A. pseudoplatanus, Betula pendula Roth., Quercus robur L., Tilia 

cordata Miller and Ulmus laevis Pall. The dissertation included five independent hydrophonic 

experiments under controlled conditions. Experiments 1 and 2 assessed an As influence in a 3 

and 5 oxidation state [As(III) i As(V)] on a survival rate and an ability of new seedling growth 

of the selected forest tree species and on macroelement content in specific tree organs. 

Experiments 3 and 4 determined the simultaneous As(III), As(V) and dimethylarsenic (DMA) 

effect in various experimental settings on the selected tree species in terms of interactions 

between those forms. Experiment 5 assessed DMA influence on the selected tree abilities to 

grow and phytoextract As in the presence of that element form as essential and qualifying 

seedling adaptation on a substrate polluted with As. 

On the basis of the results obtained due to that dissertation it was concluded that the  

two-year-old tree seedlings showed easier adaptation, a higher ability to survive and grow 

comparing to the one-year-old seedlings. Despite the presence of the investigated As forms in 

the substrate constraining tree growth and interfering with their mineral component 

management, the investigated trees were able to survive and grow effectively on the polluted 

substrate. Each of the specified forms of the metalloid caused diverse alternations in the tree 

seedlings: As(III) ions decreased boron (B) and silicon (Si) content whereas As(V) hindered 

phosphorous (P) and sulphur (S) uptake. Additionally, a various reaction to the particular As 

forms was stated for each of the investigated species. The research regarding interactions 

between the specified As forms showed that the simultaneous presence of a few forms in the 



medium affected the changes in the metalloid uptake and its translocation by the plants.  

A concentration increase of one As form in the medium entailed an increase in phytoextraction 

efficiency of another one. The results obtained for the systems in which the plants were exposed 

to DMA have led to the conclusion that the form, contrary to common theories, is the most toxic 

for the investigated tree species seedlings. DMA occurrence of the concentration higher than 

0.3 mM in the medium made it impossible for the plants to survive. The obtained results have 

demonstrated necessity for prechecking which metalloids are found in a medium which we 

want to include into remediation in order to select an appropriate species for that purpose.  

 


