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1. IMIĘ I NAZWISKO:  Agnieszka Parzych 

 

2. POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE/ARTYSTYCZNE – Z PODANIEM 

NAZWY, MIEJSCA I ROKU ICH UZYSKANIA ORAZ TYTUŁU ROZPRAWY 

DOKTORSKIEJ  

 

1990-1994   Technikum Chemiczne im. M. Skłodowskiej-Curie w Kielcach,  

                     specjalność – analiza chemiczna     

     

1994-1997   Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kielcach,  

                     (Obecnie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

                     Studia I stopnia: Chemia z ochroną środowiska. 

         Temat pracy licencjackiej: Przegląd technik analitycznych wykorzystywanych do  

         oceny stopnia czystości wód. 

1997             Egzamin licencjacki z wynikiem bardzo dobrym.    

 

1997-1999   Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kielcach, 

                     (Obecnie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

                     Studia II stopnia: Chemia 

                     Temat pracy magisterskiej: Badanie reakcji diamin z arylowymi pochodnymi 

                     1,3-ketoaldehydów z udziałem i bez udziału jonów Ni (II). 

1999             Egzamin magisterski z wynikiem bardzo dobrym.    

 

2008             Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii Pomorskiej w Słupsku, 

                     doktor nauk biologicznych (praca z wyróżnieniem). 

                      

                     Temat rozprawy doktorskiej: Dynamika związków azotu i fosforu w dwóch  

                     odmiennych ekosystemach leśnych Słowińskiego Parku Narodowego. 

                      

         Promotor: prof. dr hab. Jan Trojanowski (Akademia Pomorska w Słupsku) 

                     Recenzenci: prof. dr hab. Wanda Gugnacka-Fiedor (UMK w Toruniu) 

                                          prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur (Politechnika Świętokrzyska  

                                          w Kielcach) 
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3. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKACH 

NAUKOWYCH/ARTYSTYCZNYCH 

 

2001 - 2008  asystent, Zakład Chemii Środowiskowej, Instytut Biologii i Ochrony  

                     Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku 

2008 -           adiunkt, Zakład Chemii Środowiskowej, Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska  

                     Akademii Pomorskiej w Słupsku 

 

2003 – urlop macierzyński (6 miesięcy) 

2009 – urlop macierzyński (6 miesięcy) 

1.10.2017 - 08.08.2018 – urlop naukowy 

 

4. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO  

 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego:  

„Bioakumulacja makro- i mikroskładników w roślinach ekosystemów źródliskowych  

w warunkach ograniczonej antropopresji” 

 

Jako osiągnięcie naukowe, wynikające 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 (Dz. U. 

2107r. poz. 1789) wskazuję cykl pięciu powiązanych tematycznie oryginalnych publikacji 

naukowych (ON.1 - ON.5), w których przedstawiono wieloaspektowe ujęcie analizowanego 

problemu badawczego (Załącznik 7). 

 

4.2. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego (ON):  

(pod każdym artykułem podano liczbę punktów MNiSW zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 9 grudnia 2016 oraz 

współczynnik wpływu (IF) według Journal Citation Reports, Thomson Reuters zgodnie z rokiem 

publikacji). 
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ON.1. Parzych A., Jonczak J., Astel A. 2018. Spatiotemporal variability in headwater 

streams chemistry in young-glacial landscape of the southern Baltic Coastal Zone. 

Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 14(2): 423-433. 

DOI:10.26471/cjees/2018/013/036  

IF2017 0,671; IF5-letni  0,708; MNiSW2016 20 pkt.                                                                                                                                

ON.2.    Parzych A., Astel A. 2018. Accumulation of N, P, K, Mg and Ca in 20 species of 

herbaceous plants in the headwater riparian forest. Desalination and Water Treatment 

117: 2156-167. DOI: 10.5004/dwt.2018.22202      

IF2017 1,383; IF5-letni 1,397; MNiSW2016 20 pkt.                                                                                                                           

ON.3.    Parzych A., Jonczak J., Sobisz Z. 2017. Bioaccumulation of macronutrients in the  

herbaceous plants of mid-forest spring niches. Baltic Forestry 23(2): 384-393. ISSN 

2029-9230. 

IF2017 0,548;  IF5-letni  0,832; MNiSW2016 15 pkt.    

ON.4.    Parzych A., Jonczak J. 2018. Comparison of nitrogen and phosphorus accumulation 

in plants associated with streams and peatbogs in mid-forest headwater ecosystem. 

Journal of Elementology 23(2): 459-469. DOI: 10.5601/jelem.2017.22.3.1527                    

IF2017 0,684;  IF5-letni 0,779; MNiSW2016 15 pkt. 

ON.5.    Parzych A., Jonczak J., Sobisz Z. 2018. Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. 

liverworts with a potential for water purification. International Journal of 

Environmental Research 12: 471-478. DOI: 10.1007/s41742-018-0105-z                                                                                  

IF2017 1,019; IF5-letni  1,150; MNiSW2016 20 pkt. 

 

 

Tabela 1. Zestawienie publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe 

Liczba publikacji  5 

Sumaryczny IF (zgodnie z rokiem publikacji)  4,305 

Sumaryczny 5-letni IF  4,866 

Sumaryczna punktacja MNiSW (komunikat z dnia 9 grudnia 2016)  90 

 

We wszystkich pracach stanowiących osiągnięcie naukowe jestem autorem pierwszym i 

korespondencyjnym, a mój średni udział procentowy w powyższych pracach wynosi: 77%, co 

znajduje potwierdzenie w oświadczeniach współautorów (Załącznik 8). 
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Szczegółowy opis indywidualnego wkładu habilitantki w powstanie publikacji znajduje się w 

Załączniku 5, poz.1.  

 

4.3. Omówienie celu prac stanowiących osiągnięcie naukowe i uzyskanych wyników  

 
 Obszary źródliskowe towarzyszą miejscom wypływu wód podziemnych na powierzchnię. 

Stanowią one strefy przejściowe pomiędzy podziemną i powierzchniową częścią obiegu wody w 

zlewniach rzecznych (Jekatierinczuk-Rudczyk 2007). Odgrywając ważną rolę w funkcjonowaniu 

geosystemów zlewni rzecznych, stanowią podstawę zasilania rzek i miejsce transformacji składu 

chemicznego wód (Butturini i in. 2002, Clément i in. 2002, Jekatieryńczuk-Rudczyk 2005, 

Hagan i in. 2006, Osadowski 2010, Ranalli i in. 2010, Parzych i in. 2016). W zależności od 

lokalnych uwarunkowań geomorfologicznych, pedologicznych, hydrologicznych oraz 

pogodowych charakteryzują się określoną wydajnością wypływów oraz dynamiką odpływu 

wody (Mazurek 2006, Gupta i in. 2011). Są to otwarte układy w obiegu materii i energii, których 

funkcjonowanie uwarunkowane jest ilością i chemizmem zasilających wód oraz ich ciągłym 

powierzchniowym i śródglebowym przepływem (Jonczak 2011, Jonczak i in. 2015b, Parzych i 

in. 2016). Woda jest czynnikiem modelującym rzeźbę terenu, kształtującym właściwości gleb, 

skład gatunkowy zbiorowisk roślinnych (Osadowski 2006, 2010) oraz wieloaspektowo 

wpływającym na właściwości akumulacyjne roślin (Tabacchi i in. 2000, Horska-Spałek 2008). 

 Dynamika oraz skład chemiczny wypływających wód podziemnych jest w głównej mierze 

uzależniony od litologii zlewni i jej urzeźbienia (Chełmicki, Siwek 2001). Przepływająca 

podpowierzchniowo i powierzchniowo w systemie zlewni rzecznych woda wypłukuje 

elementarne składniki skał i osadów oraz powstałych z nich gleb, inicjując ich biogeochemiczny 

obieg. W skali ekosystemów źródliskowych, woda stanowi główny nośnik substancji 

rozpuszczonych. Z jednej strony wnosi do ekosystemu określony ich ładunek, z drugiej 

selektywnie wypłukuje niektóre składniki. Rozwój negatywnych form rzeźby (Mazurek 2010) 

dowodzi, że w długich przedziałach czasu bilans materii w ekosystemach źródliskowych jest 

negatywny. Stały nadmiar wody w tych ekosystemach sprzyja zabagnieniu terenu, stwarza 

korzystne warunki dla akumulacji materii organicznej i rozwoju typowych dla obszarów 

źródliskowych torfowisk kopułowych (Stutter i in. 2006). Jak wykazały badania Jonczaka (2010, 

2011) przeprowadzone w dolinie Jarosławianki, jak również w dolinie Kamiennej (Jonczak i in. 

2014, 2015b), gleby nisz źródliskowych mają szereg specyficznych cech, odzwierciedlających 

ich rozwój i funkcjonowanie w strefach przejściowych pomiędzy podziemną i powierzchniową 
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częścią obiegu wody. Nadmiar wody sprzyja akumulacji materii organicznej i rozwojowi gleb 

torfowych, torfowo-mułowych oraz torfiasto-glejowych. W związku z zabagnieniem, materia 

organiczna na ogół wykazuje słaby stopień humifikacji. Gleby są zasobne w azot, wapń i 

magnez. Zawartość pierwiastków w glebach nisz źródliskowych uwarunkowana jest silnie przez 

roślinność (wpływ pobierania przez systemy korzeniowe oraz zwrotu z opadem roślinnym) oraz 

ciągły przepływ wód ponad mineralnym podłożem, co znajduje odzwierciedlenie w profilowym 

ich rozmieszczeniu, w szczególności form labilnych (Jonczak 2011, Jonczak i in. 2015b). 

 Na kształtowanie właściwości fizyczno-chemicznych wód przepływających przez nisze 

źródliskowe znaczny wpływ wywierają zbiorowiska występujących tam roślin, ich sezonowa 

zmienność oraz dynamika pobierania składników odżywczych. Stały dopływ wody oraz 

zabagnienie terenu towarzyszące wypływom wód podziemnych sprawiają, że obszary 

źródliskowe charakteryzują się znacznie większą żyznością niż tereny przyległe (Bufkova, Prach 

2006), co sprzyja dużej różnorodności gatunkowej roślin (Décamps i in. 2004, Freeman i in. 

2007, Pielech i in. 2015, 2017). Specyficzny mikroklimat nisz wynikający z małej zmienności 

temperatury i stabilności parametrów fizyczno-chemicznych wypływających wód sprawia 

(Temnerud, Bishop 2005), że skład gatunkowy flory źródliskowej jest zupełnie inny niż na 

terenach otaczających obszary źródliskowe (Osadowski 2010). Gatunki źródliskowe, wodne i 

szuwarowe występują głównie na dnie nisz, natomiast na wyniesionych ponad dno niszy 

torfowiskach obecne są zarówno gatunki łąkowe, jak i leśne (Faliński 2002).  

Roślinność źródliskową tworzą głównie rośliny zielne i mchy. Są one bardzo wrażliwymi 

wskaźnikami zmian zachodzących w tych ekosystemach pod wpływem czynników 

antropogenicznych (Osadowski 2006, Kucharski 2007). Ich występowanie decyduje o walorach 

przyrodniczych danego ekosystemu. Obszary źródliskowe charakteryzują się nie tylko dużą 

różnorodnością biologiczną, ale również występowaniem gatunków chronionych, np. 

Dactylorhiza majalis czy Polypodium vulgare (Osadowski 2010). 

 Rośliny porastające brzegi strumieni i rzek pełnią wiele funkcji. Między innymi stabilizują 

linię brzegową, a poprzez pobieranie i akumulowanie składników odżywczych (Iqbal, Tachibana 

2007, Souza i in. 2013, Parzych i in. 2016), przyczyniają się do ochrony wód rzecznych między 

innymi przed eutrofizacją (Bastiken i in. 2005, Hazlett i in. 2008). Według badań 

przeprowadzanych przez Jansson i in. (2007) oraz Kuglerová i in. (2014), dostępność 

składników odżywczych dla roślin w lasach łęgowych porastających brzegi rzek jest znacznie 

większa, niż w innych ekosystemach leśnych, ponieważ przepływająca woda jest nośnikiem 
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rozpuszczonych w niej zarówno substancji mineralnych, jak i organicznych, które występują w 

formach biodostępnych. Jednak ciągły przepływ wody, a wraz z nim odpływ wielu substancji 

odżywczych znajduje odzwierciedlenie w zaopatrzeniu roślin w podstawowe składniki. 

Zmienność sezonowa środowiska i zróżnicowane wymagania roślin powodują, że charakter 

relacji roślina – środowisko w sezonach wegetacyjnych jest bardzo ścisły i dynamiczny (Devito i 

in. 2000, Karlsson i in. 2005).  

Akumulacja pierwiastków w roślinach jest jednym z istotniejszych procesów 

zachodzących w ekosystemach źródliskowych, mających wpływ na jakość przepływających wód 

(Tufekcioglu i in. 2003, Hefting i in. 2005, Raty i in. 2010). Właściwości akumulacyjne różnych 

gatunków roślin są przedmiotem badań głównie ze względu na ich istotny wpływ w 

kształtowaniu właściwości fizyczno-chemicznych wód (Tabacchi  i in. 2000, Astel i in., 2008, 

Małek i in. 2010, Parzych 2016), najczęściej dotyczą terenów nadbrzeżnych rzek, rzadziej 

obszarów źródliskowych. Według Bakera (1990) największe bogactwo gatunkowe roślin 

zielnych występuje jednak na terenach źródliskowych, co daje możliwość objęcia badaniami 

gatunków nie występujących w środkowych czy dolnych częściach strumieni i rzek. Ponadto 

nieliczne badania wskazują, że niektóre gatunki roślin występujące również na obszarach 

źródliskowych wykazują względnie dużą zdolność do akumulacji makro- i mikroskładników 

(Satake i in. 1987, Maine i in. 2006, Hazlett i in. 2008, Horska-Schwarz, Spałek 2008). Gatunki 

akumulujące składniki w ilościach przekraczających średnie zapotrzebowanie fizjologiczne 

większości roślin, dają możliwość potencjalnego wykorzystania niektórych z nich w procesach 

oczyszczania wód (Xue i in. 2014, Parzych 2016, Skorbiłowicz i in. 2017). Wskazanie 

gatunków, które w ekosystemach źródliskowych w warunkach ograniczonej antropopresji są 

dobrymi akumulatorami wybranych pierwiastków ma istotne znaczenie w kwestii poszukiwania 

rozwiązań mających na celu poprawę właściwości fizyczno-chemicznych wód. 

Dotychczas prowadzone badania ekosystemów źródliskowych dotyczyły głównie 

aspektów geomorfologicznych, hydrologicznych, botanicznych, rzadziej innych (Wołejko 2000, 

Jekatierynczuk-Rudczyk 2005, Kucharski 2007, Meyer i in. 2007, Żelazna-Wieczorek 

Ziułkiewicz 2007, Mazurek 2010, Osadowski 2010, Pielech i in. 2015, Astudillo i in. 2016), 

jednakże nie były to podejścia wieloaspektowe. Mimo coraz lepszego rozpoznania źródlisk pod 

względem szaty roślinnej (m.in. Wołejko 2000, Osadowski 2010) i czynników kształtujących 

wypływy wód podziemnych (Tabacchi i in. 2000, Jekatierynczuk-Rudczyk 2005), dane te nadal 

są niewystarczające do pełnej charakterystyki ekohydrologicznej ekosystemów źródliskowych ze 



  Agnieszka Parzych                                                                                  Załącznik 3  

 

7 

 

względu na brak znajomości istotnych wielokierunkowych relacji pomiędzy glebą, wodą i 

roślinami. Ponadto transformacja fizyczno-chemiczna wód zachodząca w górnej części strumieni 

jest często pomijana w badaniach naukowych, mimo, iż wywiera istotny wpływ na właściwości 

wód w dolnym biegu rzeki (Bishop i in. 2008). Do chwili obecnej nie prowadzono 

interdyscyplinarnych badań, których celem byłoby szczegółowe rozpoznanie właściwości 

akumulacyjnych roślin w ekosystemach śródleśnych nisz źródliskowych w oparciu o analizę 

przepływu makro- i mikroskładników w układzie gleba-woda-roślina.  

Biorąc powyższe pod uwagę za główny cel osiągnięcia naukowego przyjęto:  

Rozpoznanie właściwości akumulacyjnych makro- i mikroskładników w roślinach ekosystemów 

źródliskowych w warunkach ograniczonej antropopresji. 

Cel ten realizowano poprzez: 

- analizę przestrzennej i czasowej transformacji parametrów fizyczno-chemicznych i 

chemicznych wód strumieni źródliskowych zlokalizowanych w dolinie rzeki nizinnej (rz. 

Kamienna; Polska Północna) oraz ich wpływu na jakość wód rzecznych (ON.1), 

- identyfikację czynników determinujących zawartość azotu, fosforu, potasu, magnezu i wapnia 

w roślinach porastających brzegi strumieni źródliskowych oraz porównanie współczynników 

biokoncentracji N, P, K, Mg i Ca dla analizowanych gatunków roślin (ON.2), 

- charakterystykę właściwości akumulacyjnych gatunków roślin zielnych porastających 

kopułowe torfowiska w stosunku do N, P, K, Mg i Ca. Identyfikację czynników determinujących 

ich zawartość w roślinach oraz porównanie współczynników biokoncentracji N, P, K, Mg i Ca 

względem zawartości odpowiednich składników w glebie (BFs) i w wodzie gruntowej (BFw) 

(ON.3), 

- porównanie akumulacji N i P oraz stosunku N:P w roślinach związanych ze strumieniami i 

torfowiskami obszarów źródliskowych (ON. 4),  

- ocenę właściwości akumulacyjnych Pellia endiviifolia w stosunku do N, P, K, Mg, Ca, Zn, Fe, 

Cu, Ni, Mn, Al i Sr pobranych z wόd strumieni źródliskowych. Określenie za pomocą metody 

Accumulation Nutrient Elements (ANE) procentowego udziału poszczególnych składników w 

sumie zakumulowanych makro- i mikroskładników (ON. 5). 

 

Obszar badań 

Badania prowadzono w latach 2012-2014 w śródleśnych niszach źródliskowych 

zlokalizowanych w górnym i środkowym biegu rzeki Kamienna, będącej lewobrzeżnym 
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dopływem rzeki Słupi, usytuowanych w młodoglacjalnym krajobrazie Pomorza Środkowego, na 

terenie nadleśnictwa Leśny Dwór, w Polsce Północnej (Ryc. 1). Wybór powierzchni badawczej 

w górnym biegu rzeki, z dala od czynników antropogenicznych, wynikał z potrzeby rozpoznania 

właściwości akumulacyjnych roślin w warunkach zbliżonych do naturalnych.  
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Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk badawczych w niszach źródliskowych rzeki Kamienna 

(∘) 1-26 – stanowiska poboru próbek przy strumieniach, (•) A-G – stanowiska poboru próbek na 

kopułowych torfowiskach, I, II, III – numery strumieni  
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Obszar zlewni Kamiennej niemal w całości pokrywają lasy o zróżnicowanym 

przestrzennie składzie gatunkowym, z dominacją buka, sosny i świerka w jej części 

wysoczyznowej oraz olszy czarnej w dnie doliny. 

Flora naczyniowa badanych śródleśnych nisz źródliskowych była zróżnicowana pod 

względem ekologicznym. Największy udział wykazywały gatunki siedlisk łęgowych (klasa 

Querco-Fagetea) oraz łąkowych (klasa Molinio-Arrhenatheretea). Dość licznie występowały 

gatunki szuwarowe (klasa Phragmitetea) oraz siedlisk ruderalnych (klasa Artemisietea).  

Gatunki typowo źródliskowe (klasa Montio-Cardaminetea), choć stanowiły niewielki odsetek 

całej flory nisz źródliskowych, były istotnym elementem badanych zbiorowisk. Gatunkiem o 

najwyższej stałości był Chrysosplenium alternifolium. Często występowały również takie 

gatunki jak: Mentha aquatica, Cardamine amara, Stellaria nemorum, Impatiens noli-tangere i 

Veronica beccabunga. W warstwie drzew zanotowano Alnus glutinosa, a w warstwie krzewów 

Sorbus aucuparia i Padus avium (Matuszkiewicz 2005). 

W miejscach akumulacji organicznej wyróżniono dwa syntaksony ze związku Caricion 

remotae: Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii Maas 1959 i Caricetum remotae Kästner 

1941 (Ratyńska i in. 2010). 

 W miejscach akumulacji mineralno-organicznej przy wypływach wód podziemnych oraz 

na kopułowych torfowiskach stwierdzono obecność zespołu Cardaminetum amare i Cardamine 

alternifolium. Gatunkiem charakterystycznym zespołu jest Cardamine amara, która dominowała 

w płatach tego syntaksonu. Nieco w mniejszym pokryciu występował Chrysosplenium 

alternifolium. Dobrze reprezentowane były również gatunki charakterystyczne związku Caricion 

remotae, wśród których najczęściej występował Ranunculus repens, Stellaria nemorum i 

Impatiens noli-tangere. Towarzyszyły im mszaki – Plagiomnium undulatum, Rhizomnium 

punctatum i Pellia endiviifolia. Z klasy Montio-Cardaminetea częstym składnikiem była 

Veronica beccabunga, obligatoryjny krenofit występujący wyłącznie w śródleśnych niszach 

źródliskowych. Wśród gatunków towarzyszących dominowały Urtica dioica i Geranium 

robertianum, co związane było z dużo większym udziałem biogenów w miejscach akumulacji 

organicznej. Towarzyszyły im krenofity indyferentne znoszące warunki panujące w źródliskach: 

Caltha palustris i Stellaria uliginosa. Roślinami przypadkowo występującymi w badanych 

niszach źródliskowych były krenofity akcydentalne. Do tej grupy roślin zaliczyć można: Ajuga 

reptans, Gymnocarpium dryopteris, Geranium  robertianum i Mentha aquatica. 
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Badaniami chemicznymi objęto reprezentatywne gatunki roślin (rośliny zielne i mszaki), 

porastające brzegi strumieni źródliskowych (A) oraz kopułowe torfowiska (B), charakteryzujące 

się najwyższą klasą stałości i współczynnikiem pokrycia (w nawiasie podano liczbę stanowisk / 

liczbę próbek):  

A. Agrostis stolonifera L. [Mietlica rozłogowa (1/9)], Ajuga reptans L. [Dąbrówka 

rozłogowa (3/27)], Athyrium filix-femina (L.) Roth [Wietlica samicza (2/18)], Berula 

erecta (Huds.) Coville [Potocznik wąskolistny (1/9)], Brachythecium rivulare Schimp. 

[Krótkosz strumieniowy (2/18)], Cardamine amara L. [Rzeżucha gorzka (2/18)], Carex 

paniculata L. [Turzyca prosowa (1/9)], Carex remota L. [Turzyca rzadkokłosa (1/9)], 

Chrysosplenium alternifolium L. [Śledziennica skrętolistna (1/9)], Epilobium palustre L. 

[Wierzbownica błotna (2/18)], Filipendula ulmaria (L.) Maxim. [Wiązówka błotna 

(1/9)], Geranium robertianum L. [Bodziszek cuchnący (1/9)], Glechoma hederacea L. 

[Bluszczyk kurdybanek (1/9)], Mentha aquatica L. [Mięta nadwodna (5/45)], Oxalis 

acetosella L. [Szczawik zajęczy (1/9)], Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. [Pleszanka 

kędzierzawa (3/27)], Ranunculus acris L. [Jaskier ostry (1/9)], Rumex acetosa L. 

[Szczaw zwyczajny (1/9)], Solanum dulcamara L. [Psianka słodkogórz (1/9)], Stellaria 

nemorum L. [Gwiazdnica majowa (2/18)], Valeriana officinalis L. [Kozłek lekarski 

(1/9)], Veronica beccabunga L. [Przetacznik bobowniczek (3/27)]. 

B.  Ajuga reptans L. [Dąbrówka rozłogowa (2/18)], Caltha palustris L. [Knieć błotna 

(3/27)], Carex echinata Murray [Turzyca gwiazdkowa (1/9)], Geranium robertianum L. 

[Budziszek cuchnący (1/9)], Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman [Cienistka trójkątna 

(2/18)], Mentha aquatica L. [Mięta nadwodna (1/9)], Scirpus sylvaticus L. [Sitowie leśne 

(1/9)], Solanum dulcamara L. [Psianka słodkogórz (3/27)], Urtica dioica L. [Pokrzywa 

zwyczajna (3/27)], Valeriana officinalis L. [Kozłek lekarski (1/9)]. 

 

Aby zrealizować założone cele, badaniom poddano próbki: 

- wód ze strumieni źródliskowych, które pobierano z 26 stanowisk w cyklach miesięcznych, w 

latach 2012-2014; 

- próbki wód gruntowych z głębokości 30 cm (ze względu na duże skupisko korzeni roślin 

zielnych) pobierane z 7 piezometrów zainstalowanych na kopułowych torfowiskach w 

ekosystemach źródliskowych, w cyklach miesięcznych (2012-2014); 
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- próbki pędów nadziemnych roślin porastających brzegi strumieni źródliskowych oraz 

kopułowe torfowiska pobierane w sąsiedztwie stanowisk, z których pochodziły próbki wód 

źródliskowych i gruntowych, trzykrotnie w każdym sezonie wegetacyjnym (maj, lipiec, 

wrzesień) w latach 2012-2014.  

 

Szczegółowy opis sposobu pobierania próbek, przygotowania ich do analiz laboratoryjnych oraz 

metodykę analiz wód i roślin zawarto w pracach stanowiących osiągnięcie naukowe. 

 

ON. 1. Parzych A., Jonczak J., Astel A. 2018. Spatiotemporal variability in headwater streams 

chemistry in young-glacial landscape of the southern Baltic Coastal Zone. Carpathian Journal of 

Earth and Environmental Sciences 14(2): 423-433.  

 

Badane wody charakteryzowały się odczynem obojętnym i słabo alkalicznym (pH=6,6–

8.9), co jest typowe dla obszarów młodoglacjalnych (Mazurek 2010). Niska i średnia 

mineralizacja wód, potwierdziła brak wpływu czynników antropogenicznych na badane 

ekosystemy źródliskowe. Wypływające wody podziemne były słabo natlenione, ale dzięki 

mieszaniu się wód zwiększeniu ulegała powierzchnia kontaktu wody z atmosferą i jej stopniowe 

natlenianie (Joshi, Kothyari 2003).  

 Spośród kationów w badanych wodach, w największych ilościach występowały jony 

Ca
2+

. W zależności od warunków fizyczno-chemicznych wapń może być wytrącany lub 

przechodzić z osadów do roztworu (Bukowska-Jania 2003, Mazurek 2010). Skład mineralny 

osadów i ich kontakt z infiltrującą wodą prowadzi do uwalniania między innymi jonów Ca
2+

, 

Mg
2+

 i HCO3
-
. Wraz z przepływem wody w strumieniach obserwowano niewielki ubytek 

zawartości kationów zasadowych, który najprawdopodobniej wynikał z przechwytywania tych 

jonów przez roślinność. Dowodem tego są najniższe stężenia jonów NH4
+
, K

+
, Mg

2+
 i Ca

2+
 w 

okresie wiosenno-letnim. Silny ubytek jonów NH4
+
 w środkowej i dolnej części strumieni był 

dodatkowo wynikiem intensywnie zachodzących procesów nitryfikacji towarzyszących 

natlenianiu wód, w których powstają jony NO3
-
 oraz pobierania obu form azotu mineralnego 

przez roślinność. W okresie wegetacyjnym, związanym z dynamicznym wzrostem i rozwojem 

roślin azotany intensywnie pobierane są przez roślinność, co prowadzi do redukcji ich stężenia w 

wodzie (Sickman i in. 2003, Rafałowska 2008, Mazurek 2010, Parzych 2011).  

Wśród anionów dominowały ilościowo wodorowęglany, których głównym źródłem jest 

rozpuszczanie dwutlenku węgla w wodzie oraz ługowanie skał węglanowych. Obecność 
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węglanów jest związana także z wietrzeniem krzemianów i glinokrzemianów. Występowanie 

różnych postaci węgla nieorganicznego w wodzie odgrywa ważną rolę w regulowaniu odczynu 

wód naturalnych (Jekatierynczuk-Rudczyk 2007). Wypływające wody podziemne stopniowo 

traciły CO2, co wiązało się ze zmniejszeniem zawartości jonów HCO3
-
 wraz z przepływem wód 

w strumieniach. Stężenia jonów SO4
2-

, charakteryzowały się niewielką zmiennością w ciągu 

roku. Ich pochodzenie w wodach podziemnych związane jest najczęściej z procesami 

biogeochemicznymi oraz może być wynikiem wpływu opadów atmosferycznych (Mazurek 

2010). Głównym źródłem fosforu były rozkładające się szczątki materii organicznej zalegające 

w strumieniach na drodze przepływu wód (McNeish i in. 2012). Obniżone stężenia jonów PO4
3- 

w badanych wodach w okresie letnim były wynikiem wzmożonej aktywności biologicznej roślin 

związanej z przyrostem biomasy (Kelly i in. 2007, Burrows i in. 2013). Niższe stężenia tych 

jonów mogły być związane także z występowaniem znacznych sum opadów, podczas których 

wypływy wód podziemnych zasilane były wodami o płytkim krążeniu (Michalczyk i in. 2004). 

W celu zidentyfikowania czynników kształtujących właściwości fizyczno-chemiczne wód 

w strumieniach źródliskowych i w rzece Kamienna zastosowano metodę głównych składowych, 

za pomocą której wyodrębniono pięć niezależnych czynników wyjaśniających 76% wariancji 

składu chemicznego badanych wód. Czynnik pierwszy (geologiczny) wyjaśniał 28% zmienności 

i wskazywał na istotny wpływ stężenia jonów Ca
2+

, Mg
2+

 i HCO3
-
 na kształtowanie 

przewodnictwa elektrolitycznego, twardość i mineralizację całkowitą badanych wód. Czynnik 

drugi (sezonowy) objaśniający 15% wariancji ukazywał, iż wraz z obniżeniem temperatury wód 

następował wzrost stężenia jonów Cl
-
, SO4

2-
 i Na

+
. Według Sickmana i in. (2003) obniżenie 

temperatury związane z okresem zimowym i wiosennym często powoduje wzrost zawartości 

niektórych składników w wodach, które następnie maleje wraz z rozpoczęciem sezonu 

wegetacyjnego. Czynnik trzeci (redoks) wyjaśniał 14% wariancji i dotyczył warunków 

utleniająco-redukcyjnych, które zmieniają się wraz ze zmianami pH badanych wód. Czwarty 

czynnik (biogeniczny, anionowy) wyjaśniał 9% wariancji składu chemicznego badanych wód i 

wskazywał na korelację pomiędzy jonami NO3
-
 i PO4

3-
. Biogeniczne pochodzenie jonów 

azotanowych i fosforanowych należy wiązać z ich depozycją atmosferyczną oraz ze sprawnie 

przebiegającymi procesami rozkładu materii organicznej (Jonczak i in. 2014). Duża wilgotność 

gleb, dodatnia temperatura powietrza oraz duża aktywność biologiczna ich powierzchniowej 

warstwy, utrzymująca się przez znaczną część roku, sprzyjały procesom rozkładu szczątków 

organicznych (Hefting i in. 2005, Li i in. 2009, Jonczak i in. 2015a). W efekcie tego procesu 

uwalniane były stopniowo składniki kształtujące skład chemiczny wód w obrębie całej niszy 



  Agnieszka Parzych                                                                                  Załącznik 3  

 

13 

 

źródliskowej. Część z nich była wiązana przez kompleks sorpcyjny gleby (Jonczak 2010), a 

pozostała część przechwytywana przez roślinność, zwłaszcza w sezonie wegetacyjnym (Mayer i 

in. 2005, Parzych i in. 2016). Czynnik 5 (biogeniczny, kationowy) wyjaśniał 10% zmienności i 

wskazywał na korelację przewodności elektrolitycznej z jonami Na
+
, K

+
 i NH4

+
.  

 Na podstawie analizy głównych składowych oraz skategoryzowanych wykresów rozrzutu 

wykazano, że wody w strumieniach charakteryzowały się podwyższoną i średnią zawartością 

jonów Ca
2+

, Mg
2+ 

i HCO3
-
, a wody rzeki Kamienna obniżoną zawartością tych jonów. 

Stwierdzono, że pora roku nie wpływa istotnie na zmianę stężenia jonów Ca
2+

, Mg
2+

, 

HCO3
-
 oraz przewodność, twardość i mineralizację badanych wód. Wykazano, że stężenia 

jonów NO3
-
 i PO4

3-
 w wodach poszczególnych strumieni były statystycznie różne, a wody 

rzeki Kamienna badane bezpośrednio przed i za niszą wykazywały porównywalne stężenia 

biogenów. Na tej podstawie stwierdzono, że wody podziemne wpływające trzema strumieniami 

do rzeki Kamienna nie wywołują istotnych zmian w chemizmie wód tej rzeki. Efekt wyższego 

stężenia biogenów w wodach strumienia II był kompensowany niższym stężeniem w wodach 

strumieni I i III (Ryc. 1). Ponadto istotny jest fakt, iż strumieniami płyną niewielkie ilości wód 

podziemnych charakteryzujące się dużą szybkością przepływu. Wykazane zacieranie się 

sezonowości składników biogenicznych w wodach na obszarach źródliskowych znajduje 

potwierdzenie w literaturze (Mazurek i in. 2014). Analiza zmienności czasoprzestrzennej 

uwidoczniła również, że warunki tlenowe (utleniająco/redukcyjne) charakteryzują się 

względną stabilnością w poszczególnych, kolejnych miesiącach badań.  

 

ON.2. Parzych A., Astel A. 2018. Accumulation of N, P, K, Mg and Ca in 20 species of 

herbaceous plants in the headwater riparian forest. Desalination and Water Treatment 117: 2156-

167.  

 

 Zawartości makroskładników w pędach badanych roślin uwidoczniły duże zróżnicowanie 

w zależności od gatunku oraz od strumienia. Najmniejsze średnie zawartości azotu i potasu  

wykazano w Brachythecium rivulare (N: 7968 mg/kg, K: 9742 mg/kg), fosforu i magnezu w 

Ajuga reptans (P: 1857 mg/kg, Mg: 2205 mg/kg), a wapnia w Carex remota (4471 mg/kg). 

Największe zawartości N i Ca stwierdzono w Chrysosplenium alternifolium (N: 20676 mg/kg, 

Ca: 22781 mg/kg), P i K w Veronica beccabunga (P: 4416 mg/kg, K: 45699 mg/kg), a Mg w 

Stellaria nemorum (5716 mg/kg). W porównaniu z danymi literaturowymi (Markert 1992, 

Güswell, Koerselman 2002, Ostrowska, Porębska 2002) większość badanych gatunków roślin 
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wykazywała stosunkowo niewielkie zawartości azotu, typowe ilości fosforu i wapnia, dobre 

zaopatrzenie w magnez oraz nadmierne zawartości potasu. Współczynniki zmienności 

zawartości makroskładników w roślinach były zróżnicowane dla poszczególnych gatunków i 

wynosiły od 7,1% (V. beccabunga) do 44,2% (C. remota) N, od 6% (Berula erecta) do 42% 

(Athyrium filix-femina) P, od 9% (V. beccabunga) do 74 % (B. erecta) K, od 9% (Rumex 

acetosa) do 40% (Epilobium palustre) Mg oraz od 19% (A. filix-femina) do 81% (B. erecta) Ca. 

 Wykazano różnice w składzie czynników determinujących zawartość makroskładników w 

pędach roślin porastających brzegi strumieni źródliskowych, które wyjaśniały od 63% do 75% 

zmienności składu chemicznego. W przypadku gatunków rosnących wzdłuż strumienia I, 

czynnik 1 wyjaśniający 54% wariancji wykazywał na korelacje pomiędzy K, N, P i Ca, a 

czynnik 2 (wyjaśniający 21% zmienności) zależał wyłącznie od biodostępności magnezu. W 

przypadku roślin porastających brzegi strumienia II, czynnik 1 wyjaśniał 47% wariancji i 

wskazywał na korelacje pomiędzy K, N i P, a czynniki 2 wyjaśniający 20% składu chemicznego 

badanych gatunków zależał od biodostępności wapnia. Nieco inne czynniki kształtowały 

zawartość makroskładników w pędach roślin porastających brzegi strumienia III. Czynnik 1 

wyjaśniający 38% wariancji wskazywał na korelacje P i Ca, a czynnik 2 (wyjaśniający 25% 

zmienności składu chemicznego badanych roślin), podobnie jak w przypadku gatunków 

porastających brzegi strumienia I zależał od biodostępności związków magnezu. Czynniki 

kształtujące zawartość makroskładników w badanych roślinach znalazły odzwierciedlenie w 

czynnikach determinujących skład chemiczny wód w strumieniach (ON.1). W wodach 

strumienia II wykazano wyższe stężenia biogenów, a wodach strumieni I i III niższe stężenia 

tych składników. Przyczyną tego były zalegające na dnie strumienia II liczne szczątki 

organiczne, które na skutek sprawnie przebiegających procesów mineralizacji wzbogacały wody 

w dodatkowe składniki odżywcze (Li i in. 2009, Preston i in. 2009, McNeish i in. 2012, Jonczak 

i in. 2015a). 

O zróżnicowanych właściwościach akumulacyjnych badanych gatunków roślin w 

stosunku do makroskładników zawartych w wodach strumieni świadczą wartości współczynnika 

biokoncentracji (BF), które wyliczono jako stosunek zawartości danego składnika w roślinie do 

jego zawartości w wodzie. Uzyskane wysokie wartości BF wskazują na bardzo ścisłe interakcje 

pomiędzy zasadniczymi składnikami nisz źródliskowych: wodą i roślinnością, a ich charakter 

jest zróżnicowany w zależności od pierwiastka i gatunku rośliny (Karlsson i in. 2005, Borgulat i 

in. 2018). Największymi wartościami współczynnika BF charakteryzował się potas (8118 - 
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42314), azot (11716 - 41645) i fosfor (11607 – 37459). Mniejsze wartości BF dotyczyły 

magnezu (1161 - 2973) i wapnia (85 - 393). Najwyższe wartości BF dla K stwierdzono w 

pędach V. beccabunga, Ranunculus acris, C. alternifolium i C. amara, N w pędach 

Filipendula ulmaria, A. filix-femina, R. acris i E. palustre, P w pędach V. beccabunga, C. 

alternifolium, E. palustre i C. amara, Mg w F. ulmaria, S. nemorum, E. palustre i V. 

beccabunga, a Ca w pędach C. alternifolium, Geranium robertianum, C. amara i R. acris. 

Potwierdzono istotne statystycznie różnice w wartościach BF pomiędzy analizowanymi 

gatunkami roślin względem wszystkich rozpatrywanych makroskładników w zależności od 

strumienia.  

 

ON.3. Parzych A., Jonczak J., Sobisz Z. 2017. Bioaccumulation of macronutrients in the  

herbaceous plants of mid-forest spring niches. Baltic Forestry 23(2): 384-393. ISSN 2029-9230. 

 

 Makroskładniki odgrywają istotną rolę w wielu różnych procesach biologicznych 

warunkując prawidłowy wzrost i rozwój roślin. W porównaniu z literaturą (Ostrowska, Porębska 

2002, Krzywy 2007), rośliny porastające kopułowe torfowiska charakteryzowały się dobrą 

zawartością N, P, Mg i Ca, a K akumulowany był w znacznie większych ilościach niż wynika to 

ze średniego zapotrzebowania fizjologicznego większości roślin. Duża akumulacja potasu w 

roślinach znajduje potwierdzenie w badaniach Krzywego (2007), Horska-Schwarz i Spałek 

(2008) oraz Parzych i in. (2015).  

 Spośród badanych roślin największe ilości N, P, Mg i Ca gromadziły pędy Urtica dioica, a 

K Geranium robertianum i Scirpus sylvaticus. Zawartość makroskładników układała się w 

szeregi malejące w zależności od gatunku: K>N>Ca>Mg>P (Carex echinata, Gymnocarpium 

dryopteris, Mentha aquatica, Solanum dulcamara, Valeriana officinalis), K>Ca>N>Mg>P 

(Ajuga reptans, Caltha palustris, G. robertianum), Ca>K>N>Mg>P (U. dioica) i 

K>N>Ca>P>Mg (S. sylvaticus). Spośród badanych gatunków, U. dioica charakteryzowała się 

najwyższą zawartością wapnia, a S. sylvaticus najwyższą zawartością potasu. 

 Zaopatrzenie roślin w makroskładniki jest ściśle uzależnione od zasobności gleb, a 

zwłaszcza od biodostępności składników (Pugnaire 2001, Güswell, Koerselman 2002, 

Watmough i in. 2007), którą kształtuje odczyn gleb. Według Jonczaka i in. (2015b) gleby w 

badanej niszy były zasobne w azot, stosunkowo ubogie w fosfor, potas i magnez oraz średnio 

zasobne w wapń, a odczyn gleb i wód gruntowych korzystnie wpływały na pobieranie 
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makroskładników przez rośliny. Potwierdzają to wartości wielu istotnych statystycznie 

współczynników korelacji. Wraz ze wzrostem pH wód gruntowych stwierdzono wzrost 

zawartości P w C. echinata, K w S. sylvaticus, S. dulcamara i V. officinalis, Mg w A. reptans, C. 

palustris, C. echinata, G. dryopteris i V. officinalis oraz Ca w C. echinata. Istotne statystycznie 

współczynniki korelacji pomiędzy stężeniem jonów NO3
- 
w wodach gruntowych, a zawartością 

N w roślinach, wykazano w przypadku  C. palustris, G. dryopteris, S. dulcamara i U. dioica. 

Jony NH4
+
 były pobierane przez pędy G. robertianum, M. aquatica i S. dulcamara, co również 

potwierdzają istotne statystycznie korelacje. Spośród badanych gatunków, jedynie w przypadku 

V. officinalis stwierdzono istotne statystycznie współczynniki korelacji pomiędzy zawartością N 

w pędach, a stężeniem jonów NH4
+
 i NO3

-
 w wodach gruntowych, co wskazuje, że gatunek ten 

pobiera azot zarówno w postaci kationów, jak i anionów. Nie pobrane przez rośliny jony NH4
+
 

mogą w wyniku sorpcji wymiennej przejść do kompleksu sorpcyjnego gleby, a jony NO3
-
 ze 

względu na dużą mobilność są łatwo wymywane do głębszych warstw gleby (Devito i in. 2000, 

Krzywy 2007, Parzych 2011). Istotne statystycznie współczynniki korelacji pomiędzy 

zawartością N w roślinach, a stężeniem odpowiednich jonów w wodach gruntowych stwierdzono 

także w przypadku G. robertanum i V. officinalis (PO4
3-

), S. sylvaticus i V. officinalis (K
+
) oraz 

C. echinata (Ca
2+

).  

Intensywność pobierania fosforu z roztworu glebowego zależy od odczynu i wilgotności 

gleb (Kelly i in. 2007, Krzywy 2007). Odczyn od lekko kwaśnego do obojętnego (pHKCl 6-7) 

stwarza optymalne warunki do pobierania przez rośliny jonów PO4
3-

 (Parzych 2011). Wykazano 

istotne statystycznie współczynniki korelacji pomiędzy zawartością P w roślinach, a stężeniem 

jonów PO4
3-

 (G. robertianum, M. aquatica, V. officinalis), K
+
 (U. dioica, C. palustris, V. 

officinalis), Mg
2+ 

(V. officinalis) oraz jonów Ca
2+

 (A. reptans) w wodach gruntowych.   

Parametry fizyczno-chemiczne wód gruntowych i gleb w obrębie badanej niszy 

źródliskowej sprzyjały biodostępności i dużej akumulacji potasu w roślinach. Potwierdzeniem 

tego jest szereg istotnych statystycznie współczynników korelacji pomiędzy zawartością K w 

pędach roślin, a stężeniem jonów NO3
-
 (C. echinata, S. sylavticus), PO4

3-
 (G. robertianum, S. 

sylvaticus), K
+
 (C. palustris), Mg

2+
 (G. dryopteris) i Ca

2+
 (G. dryopteris, V. officinalis) 

dostępnych w wodach gruntowych. Znaczne ilości jonów K
+
 podlegają jednak niekorzystnym 

procesom wymywania z gleb torfowych (Krzywy 2007).  

Badane rośliny wykazywały szereg istotnych statystycznie współczynników korelacji 

pomiędzy zawartością Mg (A. reptans, S. dulcamara, V. officinalis) oraz Ca (C. echinata, V. 

officinalis) w pędach roślin, a stężeniem odpowiednich składników odżywczych w wodach 
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gruntowych. Wykazano istotne statystycznie współczynniki korelacji pomiędzy zawartością  Mg 

w roślinach a stężeniem jonów NH4
+
 (C. palustis, M. aquatica), NO3

-
 (A. reptans, V. officinalis), 

PO4
3-

 (A. reptans, G. dryopteris, S. sylvaticus), K
+ 

(M. aquatica, V. officinalis) oraz Ca
2+

 (M. 

aquatica) w wodach gruntowych. Wzrost zawartości Ca w roślinach był istotnie związany ze 

stężeniem jonów NH4
+
 (A. reptans, C. palustris, G. robertianum), NO3

-
 (C. echinata, C. 

palustris), PO4
3-

 (U. dioica, G. robertianum, V. officinalis) i K
+
 (A. reptans, C. palustis, G. 

robertianum, V. officinalis) w wodach gruntowych.  

Metodą głównych składowych zdefiniowano dwa czynniki wyjaśniające 75% wariancji 

składu chemicznego badanych gatunków. Czynnik 1 wyjaśniał 50% zmienności składu 

chemicznego i wskazywał na korelacje pomiedzy N, P, Mg i Ca, czynnik 2 wyjaśniał 25% 

wariancji był zależny od potasu. Według danych literaturowych rośliny na ogół mają dużą 

zdolność do przyswajania jonów K
+
, akumulując go w ilościach przekraczających średnie 

zapotrzebowanie fizjologiczne większości gatunków (Krzywy 2007). 

Za pomocą hierarchicznej analizy skupień (Ward 1963) wyodrębniono grupy roślin o 

podobnych właściwościach akumulacyjnych w stosunku do trzech dominujących 

makroskładników. S. sylvaticus, S. dulcamara, G. dryopteris, V. officinalis i C. echinata 

akumulowały największe ilości potasu, azotu i wapnia (K>N>Ca). A. reptans, M. aquatica, C. 

palustris i G. robertianum charakteryzowały się dominującym udziałem potasu, wapnia i azotu 

(K>Ca>N), a U. dioica wykazywała najwyższą zawartość wapnia, potasu i azotu (Ca>K>N).  

O zróżnicowanych właściwościach akumulacyjnych badanych roślin w stosunku do 

makroskładników zawartych w glebie i w wodach gruntowych świadczą wartości 

współczynników biokoncentracji (BFs – obliczone w stosunku do zawartości odpowiedniego 

składnika w glebie, BFw – obliczone w stosunku do zawartości odpowiedniego składnika w 

wodach gruntowych). Zróżnicowanie to było wynikiem zmiennego zapotrzebowania roślin na 

składniki odżywcze w sezonach wegetacyjnych (Güswell, Koerselman 2002). Największymi 

średnimi wartościami współczynników BFs w stosunku do N, P, Mg i Ca charakteryzowała 

się U. dioica, a w stosunku do K – G. robertianum i C. palustris. W przypadku BFw, 

największe średnie wartości współczynników biokoncentracji N stwierdzono w C. palustris i 

G. robertianum, P w C. echinata, V. officinalis i M. aquatica, K w G. robertianum i C. 

palustris, a Mg i Ca w U. dioica. Jednocześnie U. dioica i S. dulcamara wykazywały 

największe zróżnicowanie odpowiednio N, P, K, Ca i Mg oraz N, P i K w sezonach 

wegetacyjnych. 
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ON.4. Parzych A., Jonczak J. 2018. Comparison of nitrogen and phosphorus accumulation in 

plants associated with streams and peatbogs in mid-forest headwater ecosystem. Journal of 

Elementology 23(2): 459-469. 

 

Zawartości azotu i fosforu w roślinach porastających brzegi strumieni oraz kopułowe 

torfowiska były zróżnicowanie. Dobrym zaopatrzeniem w te składniki charakteryzowały się 

gatunki roślinności torfowiskowej. Największe koncentracje azotu stwierdzono w pędach Urtica 

dioica i Solanum dulcamara, a fosforu w U. dioica i Scirpus sylvaticus. Najmniejsze ilości azotu, 

stwierdzono w pędach Valeriana officinalis i Carex echinata, a fosforu w V. officinalis i Mentha 

aquatica. Roślinność porastająca brzegi strumieni charakteryzowała się nieco słabszym 

zaopatrzeniem w azot, niż gatunki rosnące na torfowisku. W przypadku Brachythecium 

rivulare koncentracje azotu utrzymywały się na najniższym poziomie (7967 mg/kg), a w pędach 

Chrysosplenium alternifolium (20 676 mg/kg) i Rumex acetosa (18 291 mg/kg) osiągały wyższe 

wartości. Zaopatrzenie w fosfor roślinności przy strumieniach było dobre. Największe ilości P 

wykazano w pędach Veronica beccabunga (4661 mg/kg) i Cardamine amara (4346 mg/kg). 

Wyniki badań Sameckiej-Cymerman i Kempers (2007) wskazują, iż przy wyższych stężeniach 

fosforanów w wodzie, V. beccabunga może akumulować znacznie większe ilości fosforu w 

swoich pędach (18 048 – 27 937 mg/kg). Ciągły skoncentrowany przepływ wód źródliskowych 

w badanym ekosystemie źródliskowym zapewnia dużą wilgotność gleb zarówno przy 

strumieniach, jak również na kopułowych torfowiskach (Jonczak i in. 2015b), co sprzyja 

maksymalnemu pobieraniu fosforu przez rośliny (Kelly i in. 2007, Krzywy 2007).  

Wartości stosunków N:P w roślinności przystrumieniowej wynosiły najczęściej od 4 do 6 

i były niższe niż w przypadku roślin na kopułowych torfowiskach, gdzie dominowały wartości 

N:P od 6 do 7. Różnice w wartościach N:P pomiędzy analizowanymi grupami roślin były 

istotne statystycznie (p<0,001). Dotychczasowe badania wskazują, że stosunek N:P w roślinach 

na stanowiskach naturalnych i seminaturalnych przyjmuje najczęściej wartości od 12 do 13 

(Güswell, Korselman 2002). Jednak według Zhiguo i in. (2007), maksymalny wzrost roślin i ich 

zaopatrzenie w makroskładniki występuje przy N:P około 9,5. Badania wykazały, że rośliny 

ekosystemów źródliskowych wykazały znacznie niższe wartości stosunków N:P, niż 

większość roślin z poza tych ekosystemów (Parzych 2010), co jest wynikiem ciągłych strat 

mineralnych form azotu i fosforu, wymywanych poza system korzeniowy roślin przez 

przepływające wody źródliskowe. Przyjęto, że ze względu na średni stosunek N:P<10 wzrost i 

rozwój roślin związanych ze strumieniami i torfowiskami jest limitowany ograniczoną 

koncentracją biodostępnych form azotu w zasięgu systemu korzeniowego badanych roślin. 
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Badania wykazały również, że zawartości N i P w roślinach związanych zarówno ze 

strumieniami, jak i torfowiskami były ze sobą istotnie skorelowane.  

 

ON.5. Parzych A., Jonczak J., Sobisz Z. 2018. Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. liverworts 

with a potential for water purification. International Journal of Environmental Research 12: 471-

478. 

 

Pellia endiviifolia (Dicks.) Dum. jest przedstawicielem plechowatych wątrobowców 

podklasy Pelliidae, klasy Jungermanniopsida (He-Nygren i in. 2006). Występuje na kamieniach, 

kawałkach martwego drewna najczęściej w rowach, strumieniach źródliskowych i w innych 

wilgotnych miejscach. W literaturze naukowej informacje o właściwościach akumulacyjnych 

tego gatunku są niepełne (Satake i in. 1987), dlatego też zdecydowałam o włączeniu go do badań 

chemicznych. Małe zainteresowanie wątrobowcami wynika najprawdopodobniej z trudności w 

ich oznaczaniu.  

Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, że zawartości makroskładników w P. 

endiviifolia mieszczą się w zakresie średnich wartości, wynikających z zapotrzebowania 

fizjologicznego większości roślin (Markert 1992, Ostrowska, Porębska 2002). Jednocześnie,  

badane plechy akumulowały podwyższone ilości niklu (>10 mg/kg), żelaza (>1000 mg/kg) i 

manganu (>500 mg/kg) (Kabata-Pendias, Pendias 1999, Watmough i in. 2007). 

Zapotrzebowanie roślin na mikroskładniki jest silnie zróżnicowane w zależności od gatunku. Dla 

większości roślin naturalna zawartość Ni wynosi od 0 do 5 mg/kg, Mn od 10 do 25 mg/kg, a w 

przypadku Fe zazwyczaj poniżej 375 mg/kg (Kabata-Pendias, Pendias 1999). Dla większości 

roślin wysokie koncentracje pierwiastków śladowych w organach wywierają negatywny wpływ 

na ich wzrost i rozwój, co może być widoczne w zmianach morfologicznych (Esposito i in. 

2012, Basile i in. 2017). Akumulacja w plechach P. endiviifolia ponadprzeciętnych ilości Fe i 

Mn wskazuje na potencjalną możliwość wykorzystania tego gatunku w procesach 

oczyszczania wód ze związków żelaza i manganu. 

Analiza głównych składowych wykazała, iż w kształtowaniu składu chemicznego P. 

endiviifolia istotną rolę odgrywały makroelementy (P, K, Mg) niezbędne dla prawidłowego 

funkcjonowania oraz Mn pobierany w nadmiernych ilościach z wód strumieni o odczynie 

alkalicznym. Jednocześnie ujemna korelacja pomiędzy N i Zn wskazuje, iż w okresach 

maksymalnego zapotrzebowania roślin na składniki odżywcze, cynk był słabiej dostępny dla 

roślin w wodach strumieni (Kabata-Pendias, Pendias 1999).  
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Analiza zawartości 12 składników (N, P, K, Mg, Ca, Zn, Fe, Cu, Ni, Mn, Al, Sr) w 

plechach P. endiviifolia umożliwiła zastosowanie metody ANE (Accumulation Nutrient 

Elements) (Ostrowska 1999) pozwalającej na wyliczenie zbilansowanej sumy akumulowanych 

pierwiastków, odzwierciedlającej całościowo tzw. czynnik żywieniowy. Wartość sumy makro- i 

mikroskładników i jej skład jonowy określają przepływ składników między glebą i rośliną. 

Procentowy udział poszczególnych pierwiastków w ich sumie, jest determinowany przez 

wymagania pokarmowe roślin w stosunku do poszczególnych składników. Średnie wartości 

sumy składników akumulowanych w roślinach wahają się najczęściej od 1200 do 2500 

mmolc/kg, a udział mikroskładników oscyluje zwykle w granicach 1% (Ostrowska, Porębska 

2002). P. endiviifolia w odróżnieniu od innych roślin, akumuluje aż 3,78% mikroskładników. 

Duży udział Fe (56,5%) i Mn (24,8%) w sumie mikroskładników akumulowanych w 

plechach świadczy z jednej strony o dużym zapotrzebowaniu na te mikroskładniki, z 

drugiej wskazuje na znaczny potencjał akumulacyjny P. endiviifolia w stosunku do 

związków żelaza i manganu, który można wykorzystać praktycznie na etapie oczyszczania 

wód. 

 

Podsumowanie i wnioski 

 Na podstawie przeprowadzonej analizy zmienności czasoprzestrzennej wód źródliskowych 

i rzecznych wykazano stabilność większości parametrów fizyczno-chemicznych (w tym 

warunków tlenowych) w kolejnych miesiącach badań. Stwierdzono, że pora roku nie wpływa 

istotnie na zmianę stężenia jonów Ca
2+

, Mg
2+

, HCO3
-
 oraz przewodność, twardość i 

mineralizację badanych wód. Wykazano, że stężenia NO3
-
 i PO4

3-
 w wodach poszczególnych 

strumieni były statystycznie różne, ale nie wywoływały istotnych zmian w chemizmie wód rzeki 

Kamienna. Stwierdzono zacieranie się sezonowości składników biogenicznych w wodach na 

obszarach źródliskowych w warunkach ograniczonej antropopresji (ON.1).  

 Trzyletni okres szczegółowych badań prowadzonych w ekosystemach śródleśnych nisz 

źródliskowych pozwolił na precyzyjne zdefiniowanie właściwości akumulacyjnych roślin 

porastających brzegi strumieni oraz kopułowe torfowiska w stosunku do wielu składników.  

 Spośród roślin porastających brzegi strumieni źródliskowych wytypowano gatunki 

charakteryzujące się najwyższymi wartościami współczynników biokoncentracji N, P, K, Mg i 

Ca. Wyniki przeprowadzonych badań mają ważny aspekt praktyczny. Wskazane rośliny 
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(Veronica beccabunga, Filipendula ulmaria, Chrysosplenium alternifolium, Epilobium 

palustris, Cardamine amara, Ranunculus acris, Athyrium filix-femin,) ze względu na ich 

selektywne zdolności bioakumulacyjne mogą być wykorzystane do poprawy właściwości 

fizyczno-chemicznych wód. Najszersze zastosowanie będą miały gatunki charakteryzujące się 

wysokimi wartościami współczynników biokoncentracji w stosunku do kilku składników, tj. V. 

beccabunga (K, P, Mg), F. ulmaria (N, Mg), C. alternifolium (K, P, Mg), C. amara (K, P, Ca), 

R. acris (K, N, P, Ca) i E. palustris (N, P, Mg). Gatunki wykazujące najwyższe wartości 

współczynników biokoncentracji azotu (F. ulmaria, A. filix-femina, R. acris, E. palustre) i 

fosforu (V. beccabunga, C. alternifolium, E. palustris, C. amara) mogą mieć zastosowanie 

aplikacyjne przy konstruowaniu naturalnych oczyszczalni dla wód zeutrofizowanych. 

(ON.2). 

Wyeksponowano i scharakteryzowano szereg ścisłych zależności wyrażonych 

współczynnikami korelacji pomiędzy parametrami fizyczno-chemicznymi wód gruntowych, a 

zawartością makroskładników w gatunkach roślin torfowiskowych. Ustalono m.in., że V. 

officinalis jako jedyny spośród badanych gatunków pobiera azot zarówno w postaci kationów, 

jak i anionów. Na podstawie wysokich wartości ładunków czynnikowych, stwierdzono, że 

wszystkie analizowane składniki (N, P, K, Mg, Ca) odgrywały bardzo ważną rolę w 

kształtowaniu składu chemicznego roślin na torfowiskach. Na podstawie wartości 

współczynników biokoncentracji (BFw i BFs) wytypowano gatunki roślin charakteryzujące się 

najlepszymi właściwościami akumulacyjnymi azotu (C. palustris, G. robertianum, U. dioica, S. 

dulcamara), fosforu (C. echinata, V. officinalis, M. aquatica, U. dioica), potasu (G. robertianum, 

C. palustris), magnezu (U. dioica, C. palustris) i wapnia (U. dioica). Wyróżnione gatunki ze 

względu na znaczny potencjał akumulacyjny mogą być wykorzystane przy planowaniu 

naturalnych lub sztucznych stref buforowych ograniczających przemieszczanie się 

zanieczyszczeń w środowisku, co będzie sprzyjać poprawie właściwości fizyczno-

chemicznych wód powierzchniowych. Spośród badanych gatunków roślin torfowiskowych 

największą ilość wysoce akumulowanych składników stwierdzono w przypadku U. dioica (N, P, 

Mg, Ca), C. palustris (N, P, Mg), M. aquatica (P, Mg), G. robertianum  (N, K) i C. echinata (P, 

Mg). (ON.3). 

Ustalono, że rośliny występujące na kopułowych torfowiskach charakteryzowały się 

nieco lepszym średnim zaopatrzeniem w N i P niż gatunki rosnące bezpośrednio przy 

strumieniach. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że pędy roślin z ekosystemów 

źródliskowych charakteryzują się znacznie niższymi wartościami stosunków N:P niż większość 
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roślin z poza tych ekosystemów. Badania uwidoczniły, że wzrost i rozwój roślin ekosystemów 

źródliskowych w warunkach ograniczonej antropopresji limitowany jest niskimi 

stężeniami biodostępnych form azotu w zasięgu systemu korzeniowego. Znacznie większa 

ilość biodostępnych form azotu znajduje się w zasięgu roślinności torfowiskowej niż 

przystrumieniowej. (ON.4). 

 Wykazano, że Pellia endiviifolia występująca w ekosystemach źródliskowych, w 

warunkach ograniczonej antropopresji związanej m.in. z niską zawartością jonów Fe
2/3+ 

i 

Mn
2+

 w wodach strumieni, akumuluje w swoich plechach ponadprzeciętne ilości żelaza i 

manganu. Zbilansowana suma pierwiastków w plechach P. endiviifolia wyeksponowała dużo 

większy udział procentowy mikroskładników (głównie Fe i Mn) w porównaniu z innymi 

gatunkami roślin, co wskazuje na znaczny potencjał akumulacyjny tego wątrobowca w stosunku 

do związków żelaza i manganu. Uzyskane wyniki badań mają istotne znaczenie aplikacyjne, 

związane z możliwością wykorzystania P. endiviifolia w procesach oczyszczania wód ze 

związków żelaza i manganu. (ON.5). 

 

Badania zostały zrealizowane przy finansowym wsparciu ze strony Akademii Pomorskiej w Słupsku 

(Grant rektorski, habilitacyjny, 2013, BN/6/7/1) oraz częściowo w ramach badań statutowych w latach 

2014-2016, BN/11/9/14). 
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5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH  

 

Oprócz 5 publikacji składających się na osiągnięcie naukowe opisane w punkcie 4 autoreferatu 

jestem autorką i współautorką 76 oryginalnych prac badawczych, spośród których 26 

opublikowano w czasopismach znajdujących się obecnie w bazie Journal Citation Reports. 

Spośród 76 prac, 66 opublikowano po uzyskaniu stopnia doktora i to te prace zostaną 

omówione poniżej. 
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Tabela 2. Zestawienie publikacji naukowych z wyłączeniem prac stanowiących osiągnięcie 

naukowe 

Liczba  76  

Sumaryczny IF (zgodnie z rokiem publikacji)             21,122 

Sumaryczna punktacja MNiSW (komunikat z dnia 9 grudnia 2016)  951 

Sumaryczna punktacja MNiSW (zgodnie z rokiem publikacji)  759 

 

W roku 2001 zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Biologii i 

Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej (AP) w Słupsku. Rozpoczęłam pracę naukową pod 

kierownictwem prof. dr hab. Jana Trojanowskiego, który był kierownikiem Zakładu Chemii 

Środowiskowej w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska AP w Słupsku oraz promotorem 

mojej pracy doktorskiej. Tematem badań była dynamika związków azotu i fosforu w 

ekosystemach leśnych Słowińskiego Parku Narodowego (SPN). Ze względu na 

interdyscyplinarny charakter planowanych badań nawiązałam współpracę z botanikiem dr 

Zbigniewem Sobiszem z Akademii Pomorskiej w Słupsku (obecnie dr hab. prof. AP w Słupsku) 

oraz z gleboznawcą dr Jerzym Jonczakiem z Akademii Pomorskiej w Słupsku (obecnie dr hab. w 

SGGW w Warszawie). W trakcie czteroletniego okresu badawczego analizowałam próbki gleby, 

wód gruntowych, opadów atmosferycznych (na otwartej przestrzeni i pod koronami drzew), 

skład frakcyjny, ilościowy i chemiczny opadu organicznego oraz właściwości akumulacyjne 

wybranych gatunków roślin (porosty, mchy, rośliny zielne oraz igliwie Pinus sylvestris). 

Kilkuletnie badania terenowe i laboratoryjne dostarczyły ogromnej ilości danych, które 

przedstawiłam w 10 artykułach przed doktoratem oraz w pracy doktorskiej. Zaprezentowana 

przeze mnie rozprawa doktorska została wysoko oceniona przez Komisję Doktorską i 

wyróżniona (Załącznik 1). Po obronie doktoratu zostałam zatrudniona na stanowisku adiunkta w 

Zakładzie Chemii Środowiskowej w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska.  

Moje zainteresowania skupiały się głównie na badaniu zróżnicowanych właściwości 

akumulacyjnych igliwia Pinus sylvestris L. i Pinus nigra Arn., które prowadziłam początkowo w 

borach sosnowych SPN. Literatura naukowa wskazuje, że prace badawcze dotyczące sosny 

zwyczajnej i sosny czarnej skupiają się w znacznej mierze na ich roli jako wskaźników jakości 

środowiska. Znacznie mniej uwagi poświęcono w literaturze analizie odżywiania mineralnego 

tych gatunków. Proces ten jest szczególnie ciekawy w borach SPN z uwagi na intensywne 

procesy eoliczne i obecność naturalnych drzewostanów borowych, w których sosna zwyczajna 

jest najczęściej jedynym gatunkiem budującym drzewostan. Badane sosny porastały gleby 

inicjalne luźne wytworzone z głębokich piasków wydmowych, o silnym zakwaszeniu zarówno 
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poziomów organicznych, jak i mineralnych. Gleba pod drzewostanem była uboga w składniki 

pokarmowe. Największe ilości makro- i mikroskładników zgromadzone były w podpoziomach 

organicznych. W poziomach mineralnych, w których występuje główna masa korzeni, zawartość 

składników odżywczych była bardzo mała. Różnice pomiędzy analizowanymi gatunkami 

uwidoczniły się głównie w wartościach sumy składników akumulowanych w igliwiu. W 

przypadku P. nigra stwierdzono znacznie większe akumulacje P, K, Ca, Mg i Mn niż w igliwiu 

P. sylvestris, co może wskazywać, iż sosna czarna charakteryzuje się znacznie lepszą kondycją 

biologiczno-hodowlaną i ma większe szanse na dłuższe życie osobników tego gatunku w 

sytuacji niekorzystnych warunków glebowych i klimatycznych panujących na Mierzei Łebskiej. 

(Załącznik 5, poz. 3.28).  

Właściwości akumulacyjne igliwia P. sylvestris analizowałam również na siedliskach o 

zróżnicowanym stopniu uwilgotnienia podłoża. Igliwie P. sylvestris akumulowało łącznie od 

736,5 do 850,7 mmolc/kg
 
składników odżywczych, przy czym makroskładniki stanowiły od 98,6 

do 99,1%. Akumulacja makro- i mikroskładników w badanym igliwiu malała w szeregu 

Bśw>Bw>Bs. Największy udział w puli mikroskładników wykazywał Mn (42,5–61,1%) i Fe 

(29,8–45,6%). Znacznie mniejszym udziałem charakteryzował się Zn (8,7–12,6%) i Ni (0,4–

0,8%). Uzyskane wyniki badań wykazały, że w Bśw SPN, drzewostan P. sylvestris ma lepsze 

warunki do rozwoju niż w Bs i Bw. (Załącznik 5, poz. 2.3).  

Igliwie P. sylvestris wykorzystywałam również w badaniach bioindykacyjnych, do oceny 

zanieczyszczenia SPN oraz Słupska. Na podstawie wyników stwierdzono, że ze względu na 

lokalizację SPN z dala od źródeł zanieczyszczeń i stosunkowo niewielką aktywność turystyczną 

akumulacja metali ciężkich w igliwiu P. sylvestris była stosunkowo niska. (Załącznik 5, poz. 

2.21). Na terenie Słupska badania wykazały przestrzenną zmienność zawartości analizowanych 

pierwiastków w glebie i igliwiu P. sylvestris, w zależności od skoncentrowanej aktywności 

urbanizacyjno-przemysłowej i transportu. Stwierdzono, że zanieczyszczenie gleb miejskich Zn, 

Mn Pb, Cu i Ni jest niewielkie, przekracza wartości tła geochemicznego tych pierwiastków, ale 

mieści się w wartościach stężeń dopuszczalnych dla terenów miejskich. Zawartości badanych 

metali w igliwiu P. sylvestris również wskazały na niewielkie zanieczyszczenie miasta tymi 

pierwiastkami. Najwyższe zawartości Zn, Mn, Pb, Cu i Ni stwierdzono w centralnej części 

miasta, w słupskiej strefie ekonomicznej, jak również w sąsiedztwie ruchliwych ulic. Najniższe 

zawartości w glebie, jak i w igliwiu występowały na obrzeżach miasta. Nie wykazano istotnych 

statystycznie zależności pomiędzy zawartością Mn, Pb, Cu i Ni w glebie, a zawartością tych 

metali w igliwiu P. sylvestris, co wskazuje na niską ich dostępność w glebie, wynikającą z 
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alkalicznego odczynu, a także na pobieranie tych pierwiastków również z atmosfery. (Załącznik 

5, poz. 3.17, 3.20). 

W roku 2015 podczas staży naukowych realizowanych na Uniwersytecie P.J. Šafárika w 

Košicach oraz na Słowackim Uniwersytecie Rolniczym w Nitrze (Załącznik 5, poz. 11.1, 11.2) 

rozszerzyłam badania dotyczące właściwości akumulacyjnych igliwia o dodatkowe gatunki z 

rodzaju Pinus. W Košicach wraz z prof. Sergiejem Mochnackým objęliśmy badaniami igliwie i 

korę P. armandii, P. banksiana, P. mugo, P. nigra, P. sylvestris i P. wallichiana. Igliwie 

gatunków Pinus charakteryzowało się zróżnicowanym pH, ale zarówno igliwie 1-roczne, jak i 2-

letnie wykazywało odczyn silnie kwaśny. Koncentracje N, P, K, Mg i Ca w igliwiu 1-rocznym i 

2-letnim wykazywały istotne statystycznie różnice pomiędzy badanymi gatunkami. Analizując 

wyniki badań wykazano, że wzrost i rozwój P. armandii, P. banksiana, P. mugo i P. wallchiana 

był limitowany ograniczoną zawartością biodostępnych form azotu w zasięgu systemu 

korzeniowego badanych drzewostanów, a w przypadku 1-rocznego igliwia P. nigra niską 

zawartością fosforu w glebie. Spośród badanych gatunków, igliwie P. banksiana 

charakteryzowało się najsilniejszym zakwaszeniem, co wpływało na odczyn gleby pod 

drzewostanem i na zwiększoną akumulację Fe i Mn w igliwiu. W większości przypadków 

wyższe zawartości badanych metali występowały w igliwiu 2-letnim, za wyjątkiem Cu i Zn (P. 

banksiana) oraz Zn (P. nigra), gdzie stwierdzono wyższe zawartości w igliwiu 1-rocznym. 

Spośród badanych metali, Mn w największych ilościach był akumulowany w igliwiu P. 

banksiana, Fe i Cu w igliwiu P. wallchiana, Ni w P. sylvestris, Zn w igliwiu P. nigra, a Cd w 

igliwiu P. armandii. Analizy chemiczne igliwia P. armandii, P. sylvestris i P. wallchiana 

wskazały niewielkie zanieczyszczenie Košic niklem, a igliwie P. armandii i P. banksiana 

podwyższone zawartości kadmu. Analizowane próbki kory wykazywały odczyn silnie kwaśny. 

Największe ilości Mn, Fe, Cu i Cd akumulowała kora P. armandii, Ni kora P. sylvestris, a Cu 

kora P. mugo. (Załącznik 5, poz. 3.6, 3.8). 

Wraz z doc. ing. Norą Polláková ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze oraz 

dr Jerzym Jonczakiem kontynuowałam badania dotyczące właściwości akumulacyjnych 

gatunków z rodzaju Pinus, włączając również inne (P. armandii, P. cembra, P. coulteri, P. 

jeffreyi, P. ponderosa, P. nigra, P. rigida, P. sylvestris, P. schwerini, P. strobus, P. wallchiana). 

Praca dotycząca właściwości bioindykacyjnych igliwia 11 gatunków z rodzaju Pinus jest złożona 

do recenzji. 

Oprócz badań gatunków z rodzaju Pinus, sporo uwagi poświęciłam również badaniom 

dotyczącym właściwości akumulacyjnych mchów Pleurozium schreberii i Hylocomium 
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splendens (Załącznik 5, poz. 2.15, 2.18, 3.23), borówek: Vaccinium myrtillus i V. vitis-idaea 

(Załącznik 5, poz. 2.24, 3.21) oraz innych gatunków roślin (Załącznik 5, poz. 2.2, 2.22, 3.2, 3.22, 

3.34, 3.36, 3.42, 4.1). W 2012 roku wraz z dr Jerzym Jonczakiem i dr Zbigniew Sobiszem 

objęliśmy badaniami wykroty na terenie SPN. Wykrociska stanowią zespoły mikronisz 

środowiskowych (pagórków i zagłębień) o nieco odmiennych od otoczenia warunkach, będących 

atrakcyjnymi siedliskami dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Zagłębienia powykrotowe 

sprzyjają rozwojowi roślinności wilgociolubnej, zaś pagórki powykrotowe – roślinności 

preferującej siedliska suche. Analizowaliśmy właściwości fizyczno-chemiczne gleb i 

właściwości akumulacyjnych roślin w obrębie wykrocisk (Załącznik 5, poz. 3.23, 3.29). 

Dokonaliśmy także porównania zasobów materii organicznej oraz wybranych wskaźników stanu 

ekochemicznego gleb w zespołach Empetro nigri-Pinetum i Vaccinio uliginosi-Betuletum 

pubescentis SPN (Załącznik 5, poz. 3.15). 

W trakcie pracy na stanowisku adiunkta w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska 

prowadziłam także badania dotyczące oceny stanu jakościowego powietrza na terenie Słupska i 

okolic w oparciu o analizy chemiczne plech trzech gatunków porostów nadrzewnych: Parmelia 

sulcata, Hypogymnia physodes i Xanthoria parietina. Plechy wykazywały zróżnicowane 

właściwości akumulacyjne w odniesieniu do analizowanych składników. Stwierdzono, że X. 

parietina charakteryzowała się najwyższą bioakumulacją N, K, Mg, Zn i Fe, plechy H. physodes 

akumulowały największe ilości Ni i Pb, a P. sulcata występowała w miejscach o umiarkowanym 

zanieczyszczeniu. Wykazano występowanie silnej, wprost proporcjonalnej zależności pomiędzy 

Zn i Fe, Fe i Cu oraz Zn i Cu w plechach porostów. Stwierdzono podobieństwo w relacjach Pb-

Cu i Pb-Fe oraz Pb-Mn w P. sulcata i X. parietina oraz szereg istotnych statystycznie różnic 

pomiędzy badanymi gatunkami dotyczących pH oraz ilości akumulowanych metali ciężkich w 

plechach. W szczególności stwierdzono różnice w zawartości Pb, Cu i Fe w H. physodes i P. 

sulcata, Ni w P. sulcata i X. parietina oraz Pb, Ni, Cu i Fe w plechach H. physodes i X. 

parietina. Przeprowadzone badania umożliwiły opracowanie map zanieczyszczenia powietrza w 

Słupsku, które przygotowano w oparciu o ładunki czynnikowe analizy głównych składowych. 

(Załącznik 5, poz. 2.8, 2.10, 3.9). Równocześnie prowadziłam również badania porostów w 

strefie podmiejskiej Słupska. Zawartości  pierwiastków metalicznych w plechach porostów 

strefy podmiejskiej Słupska mieściła się najczęściej w przedziale wartości bardzo niskich (Pb) i 

średnich (Zn, Fe) oraz w granicach tła geochemicznego (Mn). Stwierdzono, że w strefie 

podmiejskiej porosty akumulowały mniej Pb, średnio o 16% (P. sulcata) i 56% (X. parietina), 

Zn odpowiednio o 25% i 48%, a Fe odpowiednio o 57% i 70%, niż na terenie Słupska. W 



  Agnieszka Parzych                                                                                  Załącznik 3  

 

30 

 

przypadku Mn stwierdzono wyższe zawartości tego metalu w plechach porostów w strefie 

podmiejskiej, średnio 23% (P. sulcata) i o 29% (X. parietina). Wykazano ponadto istotne 

statystycznie różnice w odczynie, zawartości Pb, Zn i Fe pomiędzy analizowanymi gatunkami. 

(Załącznik 5, poz. 5.1, 5.2). 

W roku 2012 podjęłam współpracę z dr Beatą Woziwodą z Katedry Geobotaniki i 

Ekologii Roślin (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) Uniwersytetu Łódzkiego (aktualnie dr 

hab., UŁ) w badaniach biomasy i sekwestracji węgla w roślinach runa leśnego w porolnych 

lasach sosnowych. Mój udział w badaniach polegał na wykonaniu analiz chemicznych 

poziomów organicznych gleby oraz próbek roślin. Rezultatem wspólnie przeprowadzonych 

badań jest współautorska praca (Załącznik 5, poz. 2.19). Obecnie realizujemy badania dotyczące 

wpływu gatunku introdukowanego (Quercus rubra L.) na rodzime ekosystemy leśne.  

Ze względu na szerokie zainteresowania środowiskowe, prowadzone przeze mnie 

badania realizowałam wielokierunkowo. Jednym z kierunków badawczych była charakterystyka 

biochemiczna populacji Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser występującej na Wybrzeżu 

Słowińskim, którą realizowałam z dr Zbigniewem Sobiszem z AP w Słupsku. Osobniki E. 

atrorubens porównano pod względem siedmiu cech: wysokości roślin, liczby liści w pędzie, 

szerokości największego liścia, liczby kwiatów w kwiatostanie, długości kwiatostanu do 

podsadki, długości podsadki oraz szerokości podsadki. Przeprowadzona analiza wariancji 

wykazała istotną statystyczną różnorodność badanych populacji pod względem badanych cech. 

Wykazano ponadto niewielką zawartość analizowanych składników (N, P, K, Mg, Ca, Zn, Cu, 

Fe, Mn) w liściach E. atrorubens, która wynikała z ubogiego w składniki pokarmowe podłoża 

wydmowego. Liście E. atrorubens akumulowały od 2092 do 2498 mmolc
.
kg

-1
 wszystkich 

analizowanych składników, a ich skład jonowy był zbliżony niezależnie od stanowiska 

(Załącznik 5, poz. 3.24, 3.25). 

Kolejnym z moich zainteresowań są właściwości akumulacyjne roślin leczniczych 

(Taraxacum officinale F.H. Wigg., Plantago major L., Plantago lanceolata L. i Urtica dioica L.) 

w powiązaniu z fizyczno-chemicznymi właściwościami gleby. Badania te od roku 2013 

prowadziłam w obrębie parku krajobrazowego Dolina Słupi, Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego oraz na terenie miast nadmorskich (Ustka, Darłowo). Szeroki zakres 

prowadzonych badań pozwolił na zgromadzenie ogromnej ilości danych, które sukcesywnie są 

opracowywane i publikowane. (Załącznik 5, poz. 3.22, 5.3). 
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Równocześnie w latach 2013-2015 na prośbę dr hab. Sławomira Szymczyka z Katedry   

Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Warmińsko- 

Mazurskiego (za zgodą kierownika Zakładu Chemii Środowiskowej, dr hab. inż. Aleksandra 

Astela) objęłam opieką naukową doktorantkę mgr Małgorzatę Cymer (z UWM w Olsztynie), 

która wraz ze mną prowadziła badania dotyczące właściwości akumulacyjnych roślin i osadów 

dennych w dolinie rzeki Słupi, Łyny, Łupawy oraz niewielkich zbiorników wodnych. Owocem 

tej współpracy jest kilka wspólnych artykułów naukowych (Załącznik 5, poz. 2.4, 2.5, 2.9, 3.10,  

3.13, 3.14, 3.18).  

W latach 2015-2016 wraz z dr hab. Zbigniewem Sobiszem realizowałam również badania 

dotyczące wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na akumulacje pierwiastków śladowych w 

pędach Typha latifolia L. wiejskich oczek wodnych w powiecie słupskim. Wysokie wartości 

współczynników biokoncentracji w stosunku do Mn i Cd były wynikiem dużej biodostępności 

tych pierwiastków z osadów dennych na skutek sprzyjających wartości pH. Jednocześnie 

wartości współczynników translokacji (TF>1) dla Mn Cd, Sr i Ni wskazują, iż T. latifolia może 

być potencjalnie wykorzystywana w procesach fitoekstrakcji, ze względu na łatwość 

przemieszczania tych metali z kłączy do liści. Wyniki badań przedstawiono w kolejnych 

publikacjach (Załącznik, poz. 2.7, 3.3). 

Największym jednak wyzwaniem były dla mnie interdyscyplinarne badania prowadzone 

w latach 2012 - 2014 wraz z dr Jerzym Jonczakiem i dr Zbigniewem Sobiszem poświęcone 

funkcjonowaniu ekosystemów nisz źródliskowych. Badania prowadziliśmy na obszarze  

śródleśnych nisz źródliskowych, zlokalizowanych w górnym i środkowym biegu rzeki 

Kamienna, będącej lewobrzeżnym dopływem rzeki Słupi.  

Przedmiotem badań były:  

- skład gatunkowy zbiorowisk roślinnych (dr Zbigniew Sobisz), 

- dynamika składu chemicznego wód zasilających nisze oraz jego transformacja w glebach 

(badania piezometryczne) i strumieniach źródliskowych, czasoprzestrzenna zmienność składu 

chemicznego wód rzeki Kamienna (dr Agnieszka Parzych), (ON.1) oraz inne prace (Załącznik 5, 

poz. 2.1, 2.13), 

- bioakumulacja makro- i mikroskładników w pędach roślin porastających kopułowe torfowiska 

oraz brzegi strumieni źródliskowych (dr Agnieszka Parzych), (ON.2, ON.3, ON.4, ON.5) oraz 

inne prace (Załącznik 5, poz. 3.1, 3.7), 

- właściwości związanych z kopułowymi torfowiskami źródliskowymi gleb torfowych 

saprowych (dr Jerzy Jonczak), (Załącznik 5, poz. 2.14, 2.17, 3.16),  
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- masa, skład frakcyjny i skład chemiczny opadu organicznego (dr Jerzy Jonczak), (Załącznik 5, 

poz. 2.11), 

- oraz procesy mineralizacji opadu organicznego (dr Jerzy Jonczak), (Załącznik 5, poz. 2.16, 

3.19). 

W trakcie realizacji powyższych badań, przeanalizowałam łącznie 650 próbek wód 

gruntowych, 980 próbek wód ze strumieni oraz 1260 próbek roślin. W każdej próbce wód 

mierzyłam: temperaturę wody, pH, EC, a także stężenia O2, HCO3
-
, NH4

+
, Na

+
, K

+
, Mg

2+
, Ca

2+
, 

Cl
-
, NO2

-
, NO3

-
, PO4

3- 
i SO4

2-
. W próbkach roślin analizowałam zawartość: N, P, K, Mg, Ca, Sr, 

Zn, Mn, Fe, Cu, Ni i Al. Łącznie wykonałam 38 270 pomiarów. Zgromadzona ogromna ilość 

danych jest obecnie sukcesywnie opracowywana i publikowana. 

W latach 2015-2016 wraz z dr hab. Zbigniew Sobiszem realizowałam również badania 

dotyczące właściwości akumulacyjnych makro- i mikroskładników w glebie i pędach 

inwazyjnych gatunków: Reynoutria japonica i R. sachalinensis. Uzyskane wyniki badań były 

prezentowane na XLI Krajowej Konferencji Naukowej „Rejonizacja chwastów segetalnych w 

Krakowie (Załącznik 5, poz. 8.8, 8.9).  

 W najbliżej przyszłości planuję rozszerzyć badania dotyczące nisz źródliskowych na 

obiekty znajdujące się pod zróżnicowanym wpływem antropogenicznym (rolniczym, miejskim, 

przemysłowym) dla scharakteryzowania właściwości akumulacyjnych występujących tam roślin 

z punktu widzenia możliwości wykorzystania ich w procesach oczyszczania wód.  

 

6. ZESTAWIENIE CAŁEGO DOROBKU NAUKOWO-BADAWCZEGO  
 

Efektem mojej działalności naukowej jest dorobek publikacyjny obejmujący 132 pozycje 

(Załącznik 5, poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), w tym 81 oryginalnych prac naukowych (Załącznik 5, poz. 

1, 2, 3, 4, 5), 50 komunikatów i doniesień naukowych (Załącznik 5, poz. 7) oraz 1 praca 

popularno-naukowa (Załącznik 5, poz. 6). Spośród 81 oryginalnych prac naukowych, 50 zostało 

opublikowanych w języku angielskim, a 31 w tytułach obecnie umieszczonych w bazie Journal 

Citation Reports. Ponadto, w redakcjach czasopism o zasięgu międzynarodowym złożone są 3 

manuskrypty, których jestem współautorką.  

Prace naukowe, których jestem autorką lub współautorką opublikowane zostały (lub są 

przyjęte do druku) w wydawnictwach:  

- zagranicznych i krajowych publikujących w języku angielskim: Acta fytotechnica et 

zootechnica (2), Analityka (1), Annals of Polish Chemical Society (1), Archives of 

Environmental Protection (10), Baltic Coastal Zone (9), Baltic Forestry (2), Carpathian Journal 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rdestowiec_ostroko%C5%84czysty
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of Earth and Environmental Sciences (2), Desalination and Water Treatment (3), Ecohydrology 

& Hydrobiology (1), Ecological Questions (1), Environmental Engineering and Management 

Journal (1), Folia Forestalia Polonica (2), Forest Ecology and Management (1), Journal of 

Ecological Engineering (6), Journal of Elementology (7), Journal of Environmental Science and 

Health Part A (1), Journal of Forest Science (1), Limnological Review (1), Silva Fennica (1) 

- krajowych publikujących w języku polskim: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna (1), 

Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku (1), Leśne Prace Badawcze (5), 

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych (2), Słupskie Prace Biologiczne (10), Słupskie 

Prace Geograficzne (1), Sylwan (5), Zeszyty Naukowe UP Wroc. Rol. C (1). 

 

Tabela 3. Zestawienie dotychczasowego dorobku naukowego 

Rodzaj publikacji Język Przed doktoratem Po doktoracie Łącznie 

Czasopisma z bazy JCR A    2 24 26 

P    -  5         5 

Czasopisma spoza bazy JCR A   5 19       24 

P   3 22       25 

Rozdziały w monografiach      A   -  1 1 

Komunikaty i doniesienia naukowe      A   2 16       18 

     P  12 20       32 

Prace popularno naukowe      P    -  1 1 

Łącznie    24 108 132 

A – prace opublikowane w języku angielskim, P – prace opublikowane w języku polskim 

 

 

Tabela 4. Zestawienie dorobku naukowego z uwzględnieniem oceny punktowej czasopism wg 

listy MNiSW z roku 2016 

 

Tytuł czasopisma 

 

Punkty 

Liczba artykułów  

Suma  

Punktów 

 

Przed 

doktoratem 

Po 

doktoracie 

Czasopisma z bazy JCR 

Forest Ecology and Management 45 - 1 45 

Silva Fennica 30 - 1 30 

Desalination and Water Treatment  20 - 3 60 

Journal of Environmental Science and Health Part A 20 - 1 20 

Carpathian Journal of Earth and Environmental 

Sciences 

20 

 

- 2 40 



  Agnieszka Parzych                                                                                  Załącznik 3  

 

34 

 

International Journal of Environmental Research 20 - 1 20 

Baltic Forestry 15 - 2 30 

Environmental Engineering and Management 

Journal   

15 - 1 15 

Journal of Elementology 15 - 7 105 

Archives of Environmental Protection   15 5 5 150 

Sylwan 15 - 5 75 

Czasopisma spoza bazy JCR 

Ecohydrology & Hydrobiology 15 - 1 15 

Folia Forestalia Polonica 14           - 2 28 

Ecological Questions 13 - 1 13 

Leśne Prace Badawcze 13 - 5 65 

Journal of Ecological Engineering 12 - 6 72 

Limnological Review 12 - 1 12 

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 12 - 2 24 

Baltic Coastal Zone 11 3 6 99 

Journal of Forest Science 10 - 1 10 

Słupskie Prace Biologiczne 7 - 10 70 

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 6 - 1 6 

Słupskie Prace Geograficzne 6 - 1 6 

Zeszyty Naukowe UP Wroc. Rol. C 6 - 1 6 

Acta fytotechnica et zootechnica 5 - 2 10 

Geologia i Geomorfologia Pobrzeża  

i Południowego Bałtyku 

4* 

 

- 1 4 

Analityka 4 1 - 4 

Annals of Polish Chemical Society 2* 1 - 2 

Inne 

Rozdział w monografii w języku angielskim 5 - 1 5 

Artykuły popularno-naukowe 0 - 1 0 

Komunikaty i doniesienia naukowe w języku 

angielskim  

0 2 16 0 

Komunikaty i doniesienia naukowe w języku 

polskim  

0 12 20 0 

Łącznie - 24 108 1041 

* punktacja z roku wydania pracy 
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 Wyniki moich badań naukowych prezentowane były wielokrotnie w formie prezentacji 

ustnych i posterowych na konferencjach o zasięgu międzynarodowym i krajowym: 

   -  XII International Conference Element Cycle in the Environment. Bioaccumulation-  

      Toxicity-Prevention 27.09-28.08.2018, Warszawa.  

   -  XIV International Scientific Conference for Students and PhD Students “Youth and Progress  

      of Biology”, dedicated to the 185th anniversary from the birthday of B. Dybowski, 10.04- 

      12.04.2018, Lwów, Ukraina.  

   -  Konferencja Naukowa, IX Forum Inżynierii Ekologicznej. 18.09-20.09.2017, Kazimierz  

      Dolny. 

    - Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Politechnika Częstochowska, 04.12-06.12 

      2017, Częstochowa. 

    - XLI Krajowa Konferencja Naukowa „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”, 

      03.07-04.07.2017, Kraków. 

    - XIII International Scientific and Practical Conference of Young Researchers 

      "Commonwealth of sciences, 18.05-19.05.2017, Baranovichi, Ukraina.  

    - XIII International Scientific Conference for Students and PhD Students “Youth and progress 

      of  biology”, Ivan Franko National University of Lviv. Faculty of Biology 25.04-27.04.2017,  

       Lwów, Ukraina. 

    - International Conference "Lakes, Reservoirs and Ponds: Impacts-Threats-Conservation",  

      31.05 - 03.06.2016, Iława, Poland. 

    - International multidisciplinary conference "Sustainable technologies and the legal/economic  

      aspects of agricultural production". National University of Life and Environmental Sciences,  

      27.04-28.04.2016, Kijów, Ukraina.   

    - XI International Scientific and Technical Conference "Element Cycle in the Environment:  

      Bioaccumulation – Toxicity – Prevention", 10.09-11.09.2015, Warszawa. 

    - Konferencja Młodych Naukowców "Badania nad środowiskiem wyzwaniem dla młodych  

      naukowców". Uniwersytet Warszawski 23.05.2015, Warszawa. 

    - Konferencja naukowa „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” Politechnika  

      Częstochowska, 25.09-27.09.2014, Częstochowa. 

    - III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Nauka dla  Środowiska, 10.04- 

      12.04.2014, Poznań. 

    - XXVIII Zjazd Lichenologów Polskich. Praktyczne i poznawcze wyzwania współczesnej  

      lichenologii, 07.09-11.09.2014, Ochotnica Dolna, Gorce.                                                                                     
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    - XV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof.  

      Juliana Aleksandrowicza „Magnez – pierwiastkiem życia”, 19.09-20.09.2014, Bydgoszcz.  

    - 4th International Multidisciplinary Conference on Hydrology and Ecology: Emerging  

       Patterns, Breakthroughts and Challegnes, 13.05-16.05.2013, Rennes, Francja.    

    - Konferencja naukowa „Biologia i Ekologia roślin drzewiastych”, Instytut Dendrologii PAN,  

       21.10 - 23.10.2013, Kórnik-Poznań.   

    - Konferencja naukowa „Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych”, 10.06- 

      12.06.2013, Słupsk-Ustka. 

    - X International Scientific and Technical Conference „International Conference Element 

      Cycle in the Environment. Bioaccumulation-Toxicity-Prevention”, 27.09.2013,Warszawa. 

    - X Konferencja Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku, 05.06- 

      06.06.2012, Słupsk-Ustka. 

    - XIII Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Konferencja naukowa „Ekologia miasta”, 25.05 - 

      26.05.2012, Toruń. 

    - XII Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Konferencja naukowa „Ewolucja strategii  

      reprodukcyjnych i życiowych”, 17.06-18.06.2011, Toruń. 

    - XI Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Konferencja naukowa „Ekologia a zrównoważony 

      rozwój”, 19.06-20.06.2010, Toruń.  

    - IX Konferencja Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku, 31.05- 

      01.06.2010, Słupsk-Ustka. 

    - Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia utworzenia Kampinoskiego Parku 

      Narodowego, 24.09-26.09.2009, Izabelin.  

    - LI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 07.09-11.09.2008, Opole. 

    - 11 International Conference on Chemistry and the Environment, 09.09-12.09.2007, Gdańsk. 

    - VII Konferencja Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku, 08.06 - 

      10.06.2006, Słupsk-Ustka. 

    - XLIX Zjazd Naukowy Polskiego  Towarzystwa  Chemicznego, 18.09-22.09.2006, Gdańsk. 

    - XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego  Towarzystwa Chemicznego, 19.09-22.09.2005, Poznań. 

    - XIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna, 04.09-06.09.2005, Słubice. 

    - XLVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 12.09-17.09.2004, Wrocław. 

    - XLVI Zjazd Naukowy Polskiego  Towarzystwa Chemicznego, 15.09-18.09.2003, Lublin.                                              

    - XLV Zjazd Naukowy Polskiego  Towarzystwa Chemicznego, 09.09-13.09.2002, Kraków. 
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Tematy wystąpień oraz nazwiska współautorów referatów i prezentacji posterowych 

zamieszczone zostały w Załączniku 5 poz. 8. 

Przygotowałam także 11 recenzji artykułów dla czasopism naukowych o zasięgu 

międzynarodowym i krajowym: Archives of Environmental Protection (1), Environmental 

Pollution (1), Journal of Elementology (2), Journal of Limnology (1), Human and Ecological 

Risk Assessment: An International Journal (1), International Journal of Environmental Research 

(1), Desalination and Water Treatment (2), Agriculture (1), Studia i Materiały Centrum Edukacji 

Przyrodniczo-Leśnej (1), (Załącznik 5, poz. 9). 

Mój dorobek naukowy jest zauważany na forum krajowym i międzynarodowym, 

czego dowodem jest liczba cytowań artykułów mojego autorstwa. Liczba cytowań moich prac 

naukowych wg bazy Web of Science wynosi 79 (bez autocytowań 59), wg Google Scholar 384. 

Index Hirscha (h-index) wg bazy Web of Science wynosi 8, a wg Google Scholar 11. Łączna 

liczba punktów zgodnie z obecnie obowiązującą listą MNiSW(2016) wynosi 1041, a z roku 

wydania prac – 849. Sumaryczny impact factor (IF) (według wskaźników dla poszczególnych 

lat) wynosi 25,427 (sumaryczny aktualny pięcioletni IF – 24,387), (Załącznik 5, poz. 13).  

 Prowadzone przeze mnie badania były realizowane w ramach 9 projektów badawczych 

finansowanych ze środków budżetowych. Byłam wykonawcą w 4 grantach profesorsko-

asystenckich (Załącznik 5, poz. 10.6, 10.7, 10.8, 10.9) oraz w 4 projektach badawczych 

finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach badań statutowych 

(Załącznik 10.1, 10.2, 10.3, 10.5). Realizowałam grant habilitacyjny, przyznany mi przez 

Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku, w którym pełniłam funkcje kierownika i głównego 

wykonawcy (Załącznik 5, poz. 10.4). Zaangażowanie w realizację powyższych projektów 

badawczych zaowocowało opublikowanymi oryginalnymi pracami naukowymi, jak również jest 

przedmiotem dalszych opracowań, które będą w przyszłości publikowane. 

W trakcie mojej pracy naukowo-badawczej podjęłam współpracę z zagranicznymi 

jednostkami naukowymi. W roku 2015 realizowałam staże naukowe na: Uniwersytecie Pavla 

Jozefa Šafárika w Košicach (Słowacja) – (Załącznik 5, poz. 11.1) oraz w Słowackim 

Uniwersytecie Rolniczym w Nitrze (Słowacja) – (Załącznik 5, poz. 11.2) w trakcie, których 

nawiązałam współpracę naukową z prof. Sergejem Mochnackým, doc. ing. Norą Pollákovą i 

doc. ing. Vladimirem Šimanským dotyczącą badań nad właściwościami akumulacyjnymi igliwia 

gatunków z rodzaju Pinus i Picea (Załącznik 5, poz. 3.4, 3.6, 3.8), właściwości gleb oraz wpływu 

dodatku biowęgla na właściwości akumulacyjne kukurydzy (Załącznik 5, poz. 2.2, 3.5).  
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W roku 2016 w ramach Erasmusa prowadziłam zajęcia na Słowackim Uniwersytecie Rolniczym 

w Nitrze (Słowacja), (Załącznik 5, poz. 11.4). W roku 2018 odbyłam trzymiesięczny staż w 

Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin, na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, pod 

opieką dr hab. Beaty Woziwody, gdzie uczestniczyłam w badaniach dotyczących wpływu 

gatunków introdukowanych na funkcjonowanie, strukturę i skład gatunkowy zbiorowisk leśnych 

oraz wzajemnych relacji roślina-gleba w środowisku leśnym (Załącznik 5, poz. 11.3). W roku 

2018 odbyłam także staż naukowy w „Wodociągach – Słupsk” pod kątem praktycznego 

wykorzystanie absorpcyjnej spektrometrii atomowej (wersja płomieniowa i kuwetowa) w 

badaniach środowiskowych (Załącznik 5, poz. 11.5). 

Zdobyte doświadczenia i kwalifikacje naukowe wykorzystuję w dydaktyce. W 

trakcie mojego zatrudnienia na stanowisku asystenta, a potem adiunkta w Zakładzie Chemii 

Środowiskowej Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku 

prowadziłam zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunków: Biologia, Ochrona Środowiska, 

Geografia, Kosmetologia oraz Edukacja Techniczno-Informacyjna. W trakcie mojej pracy w 

Akademii Pomorskiej prowadziłam wykłady (Załącznik, 6, poz. 6.1.1), ćwiczenia laboratoryjne 

(Załącznik, 6, poz. 6.1.2) oraz ćwiczenia audytoryjne (Załącznik, 6, poz. 6.1.3) łącznie z 19 

przedmiotów. Prowadziłam również zajęcia ze studentami w ramach międzynarodowej 

współpracy z Państwowym Uniwersytetem Chersońskim, Uniwersytetem Agrarnym w Chersoniu, 

Narodowym Uniwersytetem „Politechnika lwowska” we Lwowie oraz Międzynarodowym 

Ekologicznym Instytutem Państwowym im. A.D. Sacharowa Białoruskiego Uniwersytetu 

Państwowego w Mińsku (Załącznik 6, poz. 6.1). 

Jestem autorką programu kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska – specjalność 

Ekoenergetyka, profil praktyczny (2015-2016), (Załącznik 6, poz. 6.8.9). W roku 2017 

koordynowałam aktualizacje programu kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska – dla 

specjalności Biomonitoring, Ekoenergetyka, Ochrona Środowiska w Administracji (Załącznik 6, 

poz. 6.8.10). Obecnie koordynuję aktualizację programu kształcenia na kierunku Biologia dla 

specjalności Biologia medyczna, Ziołolecznictwo, Biologia z rozszerzonym językiem obcym 

oraz specjalność nauczycielską (Załącznik 6, poz. 6.8.11). 

Działalność dydaktyczna, oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych, obejmowała opiekę 

nad rocznikami studiów (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 

2018/2019), opiekę nad pracami licencjackimi (14) i magisterskimi (16) oraz recenzje prac 

magisterskich (3) i licencjackich (7), (Załącznik 6, poz. 6.4, 6.5). W trakcie mojej pracy 

pełniłam funkcję promotora 11 prac magisterskich  (Załącznik 6, poz. 6.2) oraz 15 prac 
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licencjackich (Załącznik 6, poz. 6.3) zrealizowanych w Zakładzie Chemii Środowiskowej 

Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska AP w Słupsku. Wszystkie zrealizowane prace 

magisterskie oraz 4 prace licencjackie opierały się na badaniach terenowych i laboratoryjnych. 

Spośród 26 przygotowanych pod moim kierunkiem prac, 2 prace magisterskie oraz 6 prac 

licencjackich uzyskało wyróżnienie komisji egzaminacyjnej (Załącznik 6, poz. 6.2.2, 6.2.4, 6.3.8, 

6.3.9, 6.3.11, 6.3.12, 6.3.13, 6.3.14). Tematyka tych prac była związana z nurtem moich badań, 

w tym realizowanych w ramach badań własnych i badań statutowych, których byłam 

kierownikiem lub wykonawcą (Załącznik 5, poz. 10).  

Aktualnie jestem promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty 

Cymer z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie (Załącznik 6, poz. 6.7.1.). 

Doktorantka wykonywała pod moim kierunkiem badania terenowe oraz laboratoryjne 

niezbędnych do zrealizowania tematu rozprawy doktorskiej. Badania te były wykonywane przez 

doktorantkę w ramach staży naukowych realizowanych pod moją opieką w latach 2013-2017 

(Załącznik 6, poz. 6.6.1.). W 2017 roku pełniłam również funkcje opiekuna naukowego 

doktorantki, mgr Izabeli Ryniec z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie 

(Załącznik 6, poz. 6.6.2.), a w roku 2019 mgr Anastazji Krzyżanowskiej z Uniwersytetu 

Łódzkiego w Łodzi (Załącznik 6, poz. 6.6.3.), które pod moją opieką prowadziły badania 

terenowe i laboratoryjne. 

Moja działalność dydaktyczna jest wysoko oceniana zarówno przez przełożonych jak i 

przez studentów. Biorąc pod uwagę moje doświadczenie dydaktyczne uczestniczyłam w pracach 

Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Instytutu Biologii i 

Ochrony Środowiska AP dla kierunku Biologia i Ochrona Środowiska (Załącznik 6, poz. 6.8.7, 

6.8.8).  

Istotnym osiągnięciem jest również moja działalność związana z popularyzacją nauki. 

W trakcie mojej pracy na stanowisku asystenta i adiunkta w Instytucie Biologii i Ochrony 

Środowiska AP w Słupsku wielokrotnie uczestniczyłam w promowaniu uczelni prowadząc 

wykłady, warsztaty i pokazy doświadczeń chemicznych dla dzieci i młodzieży w ramach 

Uniwersytetu Dziecięcego, Bałtyckich Festiwali Nauki, Nocy Biologa czy Ferii z Akademią 

Pomorską (Załącznik 6, poz. 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.9.4, 6.9.5, 6.9.6). Prowadzone przeze mnie 

imprezy organizowane w ramach Festiwali Bałtyckich dwukrotnie uzyskały dofinansowanie 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku.  

 




