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3. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU   
• 15.10. 1993 – 31. 12. 1999 – samodzielny biolog, Katedra Zoologii Leśnej i Łowiectwa. Wydział Leśny. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
• 1.01.2000 – 30.06. 2000 – samodzielny biolog, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii  
• 1.05. 1995 – 31.03. 1999  (urlop bezpłatny) – uczestnik Studium Doktoranckiego. Wydział Leśny. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
• 1.06. 2001  - do chwili obecnej – adiunkt. Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna. Wydział Technologii Drewna.  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie     4. OPIS OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO BĘDĄCEGO PODSTAWĄ DO  ZŁOŻENIA WNIOSKU O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO  a)  Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dn. 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki (DZ.U. nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) przedkładam osiągnięcie naukowe pt.:   „Substancje toksyczne w tkankach drzew (metale ciężkie, niemetale, fosfoniany,  toksyczne związki organiczne)  jako odpowiedź na ich obecność w środowisku”.   b) Przedłożone osiągnięcie naukowe udokumentowane jest cyklem 7 publikacji    naukowych (w tym 3 prace, których jestem pierwszym autorem i autorem korespondencyjnym oraz 1 praca, której jestem jedynym autorem. ) o łącznej sumie punktów MSiSW 75 oraz sumarycznym IF wg bazy Journal Citation Reports (JCR) 1,603 (zgodnie z rokiem opublikowania):    1. Kłosińska T., Tulik M., 2011. The concentration of heavy metals in trees bark and preferences of deer’s nutrition”. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology. 74, s. 183-186.  6 pkt. MNiSW  Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji pracy, pobraniu materiału do badań w terenie, wykonaniu analiz laboratoryjnych, opracowaniu wyników oraz przygotowaniu całości artykułu do druku a także wprowadzeniu 
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poprawek po recenzji. Mój udział procentowy szacuję na 95% (pierwszy autor, autor korespondencyjny).    2. Kłosińska T., 2009. „Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) jako bioindykator i fitoremediator skażeń przemysłowych”. Rozdział w monografii” Pokroky vo vyrobe a použití lepidiel v drevnopriemysle”;Zbornik referátov XIX Sympózium. Zvolen. s. 247-252.  3 pkt. MNiSW  Jestem jedynym autorem tej pracy więc mój wkład w zaplanowanie, wykonanie badań, opracowanie wyników,  przygotowanie artykułu do druku oraz ustosunkowanie się do uwag recenzentów wynosi 100%    3.  Kłosińska T., Radomski A, Antczak A., Sapieja E., 2012. „Estimation of selected metals in the bark of trees from ecologically pure area”. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology. 78, s.154-157.  6 pkt. MNiSW  Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na :pobraniu materiału do badań z terenu, opracowaniu metodyki, wykonaniu części analiz chemicznych, przygotowaniu całości tekstu do druku oraz ustosunkowaniu się do  recenzji. Jestem nie tylko pierwszym autorem tej publikacji ale również autorem korespondencyjnym.  Mój udział procentowy szacuję na 85%    4.  Zielenkiewicz T., Szadkowski J., Drożdżek M., Zielenkiewicz A., Kłosińska T., Antczak A., Zawadzki J., Gawron J., 2016. „Application of x-ray fluorescence technique for determination of heavy metals uptake by different species if poplar”. Drewno: prace naukowe, doniesienia, komunikaty. 59 (197), s. 113-126. DOI: 10.12841/wood.1644-3985.C19.20  IF 2016 = 0,438; 15 pkt. MNiSW  Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wykonaniu części pomiarów próbek drewna topolowego na spektrofotometrze (Spektrometr MIDEX M XRF), uczestnictwie w opracowaniu wyników oraz przygotowaniu części tekstu do druku. Uczestniczyłam także w przygotowaniu odpowiedzi na uwagi recenzentów. Mój udział procentowy szacuję na 25%    5. Krutul D., Zielenkiewicz T., Zawadzki J., Radomski A., Antczak A., Drożdżek M., Kłosińska T., Makowski T., 2015. „Non-metals accumulation In Scots pine (Pinus 
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sylvestris L.) wood and bark affected with environmental pollution”.  Wood Research. 60 (4), s. 655-662. IF 2015 = 0,399; 15 pkt. MNiSW  Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wykonaniu analiz dotyczących zawartości azotu w korze oraz różnych partiach drewna (pobranych z podstawy pnia, na wysokości pierśnicy oraz z części wierzchołkowej pnia) drzew sosnowych, opracowaniu wyników dla wymienionego wyżej niemetalu oraz na ustosunkowaniu się do części  uwag recenzentów. Mój udział procentowy szacuję na 15%    6. Archanowicz E., Kłosińska T., Antczak A., Radomski A., Bogucka K., Zielenkiewicz T., Archanowicz E., Zawadzki J., 2014. „Ekotoksyczność ługów z biomasy drzewnej wobec rzęsy drobnej (Lemna minor L.) (Ecotoxicity of wood biomass leachates toward duckweed (Lemna minor L.)”. Przemysł Chemiczny  7, s. 1150-1154. DOI: dx. medra,org/10.12916/przemchem.2014.1150   IF 2015 = 0,399; 15 pkt. MNiSW  Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: prowadzeniu hodowli rzęsy drobnej w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, pomiarach przyrostu biomasy badanej rzęsy, prowadzeniu ekstrakcji ługów drzewnych, przygotowaniu artykułu  (omówienie wyników) do druku oraz na ustosunkowaniu się do części uwag recenzentów. Mój udział procentowy szacuję na 50%    7. Kłosińska T., Archanowicz E., Antczak A., Radomski A., Zielenkiewicz T., Oszako T., Nowakowska J., Kubiak K., Tkaczyk M., 2015. „Analiza zawartości fosfonianów w materiale roślinnym (Kontent analysis of phosphonates in plant material)”. Przemysł Chemiczny.  6,  s. 1000 – 1005. DOI: 10.15199/62.2015.6.7  IF 2015 = 0,367; 15 pkt. MNiSW  Mimo, że praca ma wielu autorów mój wkład w jej powstanie był decydujący. Jestem pierwszym jej autorem oraz autorem korespondencyjnym. Wkład ten polegał na: wyznaczeniu  celu i zakresu badań po wcześniejszym przeglądzie literatury dotyczącej fosfonianów w tkankach roślinnych, wstępnej obróbce użytego w badaniach materiału (liście dębu szypułkowego Quercus robur L., na których testowano metodę oznaczania fosfonianów), przeprowadzeniu analiz chemicznych i badań spektrofotometrycznych, opracowaniu  uzyskanych wyników, przygotowaniu całości tekstu do druku oraz ustosunkowaniu się do recenzji.  Mój udział procentowy szacuję na 70%   Oświadczenia współautorów wymienionych wyżej prac wraz z określeniem ich indywidualnego udziału wykazano w załączniku nr 6. Żadna z przedstawionych prac nie była częścią monotematycznego cyklu prac w innym postępowaniu habilitacyjnym. 
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c)  Omówienie celu naukowego wymienionych wyżej prac i osiągniętych wyników.    W okresie intensywnego rozwoju gospodarki przemysłowej, rolnictwa oraz transportu do środowiska dostarczane są różnego rodzaju substancje toksyczne zarówno dla roślin jak i dla zwierząt. Nawet pierwiastki chemiczne, które w małych ilościach są niezbędne do życia tzw. mikroelementy (np. cynk, miedź, żelazo) w większych stężeniach są dla organizmów toksyczne. Rośliny wyższe wytworzyły w toku ewolucji mechanizmy pobierania, transportu i akumulacji niezbędnych im do życia pierwiastków. Jednak oprócz pierwiastków niezbędnych do życia przez komórki korzeni pobierane są również  pierwiastki toksyczne, np. kadm, ołów, arsen czy rtęć.  Zdolność do pobierania toksycznych pierwiastków z gleby różni się u różnych gatunków roślin i może być inna nawet w przypadku odmian danego gatunku (Gorlach,   Gambuś 2000).   Rośliny, w tym drzewa, wykazują bardzo różną tolerancję na pobrane ze środowiska toksyny (Kabata – Pendias A., Pendias R. 1979). Najbardziej wrażliwe gatunki mogą być wykorzystane w środowisku jako bioindykatory, natomiast rośliny o największej tolerancji , często przy wysokiej akumulacji toksycznych substancji mogą służyć jako fitoremediatory. Aby prześledzić wędrówkę toksycznych substancji w ekosystemach bardzo istotne jest poznanie ich transportu, akumulacji oraz ponownego uwalniania do środowiska w istotnym ogniwie tej wędrówki jakim są rośliny, w tym również drzewa. W przypadku roślin drzewiastych jest to szczególnie trudne ze względu na dużą wartość biomasy, na którą rozkładają się pobrane substancje. Wykrywanie śladowych ilości pierwiastków i związków chemicznych w tkankach drzew wymaga bardzo precyzyjnych i często różnorodnych metod badawczych. W przedstawionych pracach zostały wykorzystane  różnorodne techniki badawcze pozwalające wykryć śladowe ilości badanych substancji w różnych organach i tkankach roślin drzewiastych (drewno, kora, korzenie, liście).    Niezwykle istotną kwestią jest jak długo toksyczne pierwiastki pozostają „uwięzione” w tkankach drzewa zanim przedostaną się ponownie do gleby lub do tkanek kolejnego ogniwa łańcucha pokarmowego , czyli roślinożerców. Zagadnienie to zostało podjęte w artykule opublikowanym w 2011 roku pt. „ The concentration of heavy metals in trees bark and preferences of deers’ nutrition”.     Obiektem badań w prezentowanej pracy była kora pobrana na wysokości 1,5m z dwóch gatunków drzew, dębu szypułkowego (Quercus robur L.) i sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z klasy wiekowej 1b,  rosnących w silnie skażonych lasach Miasteczka Śląskiego, w odległości kilku km od największej w Polsce huty cynku.  Okolice huty cynku w Miasteczku Śląskim od lat wykazują skażenia metalami ciężkimi zarówno gleby, wód jak i powietrza wielokrotnie przewyższające dopuszczalne w Polsce normy (m.in. Pająk, Jasik 2010).  Z  wielu badań wynika, że pobrane przez rośliny toksyczne metale odkładane są w tkankach nieczynnych metabolicznie, czyli m.in. w martwych tkankach kory okrywającej drzewa (m.in. Gueguen i  in. 2011).  Zatem wraz z korą zjadaną przez zwierzęta uwięzione w niej metale trafiają do następnego ogniwa łańcucha troficznego i zostają ponownie włączone w obieg w ekosystemie. W ekosystemach leśnych, najczęściej korę zjadają jeleniowate, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy to kora zaspokaja nie tylko ich potrzeby pokarmowe ale również pozwala uzupełnić często trudno dostępną (zwłaszcza w bezśnieżne zimy) w tym okresie wodę (Kłosińska, Kowalczyk 2005). Jeleniowate wykazują wyraźne preferencje co do zjadanej kory, pozyskiwanej w procesie tzw. spałowania. Gatunki liściaste są znacznie chętniej spałowane niż iglaste, z wyjątkiem jodły (Abies alba Mill.) (Szukiel 2001). Istnieje zatem 
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prawdopodobieństwo, że toksyczne pierwiastki zakumulowane w korze drzew liściastych , zwłaszcza tej szczególnie lubianej przez zwierzynę leśną (kora dębu , klonu Acer sp., grabu Carpinus sp., lipy Tilia sp.) będą w krótszym czasie uwalniane ponownie do środowiska niż pierwiastki zakumulowane w korze drzew mniej lubianych, np. sosny zwyczajnej.    Celem prezentowanej pracy było porównanie zawartości cynku, kadmu i ołowiu w korze dębu szypułkowego i sosny zwyczajnej rosnących na obszarze silnie skażonym przemysłowo. Do określenia stężenia badanych metali w tkankach użyto metody  absorpcyjnej spektrometrii atomowej w wersji płomieniowej (FAAS). Technika ta jest od dawna jedną z najpopularniejszych metod oznaczania metali (Cygański 1997). Wyniki badań pokazały, że kora sosny akumulowała znacznie większe ilości silnie toksycznych metali jakimi są kadm i ołów niż kora dębów szypułkowych w tej samej grupie wiekowej.  Jedynie w przypadku cynku, metalu, który w niewielkich ilościach jest niezbędny zarówno dla roślin jak i dla zwierząt odnotowano większe stężenie w korze dębów niż w korze sosen  (Fig1. a, b, c ).      

  Fig. 1a.  Stężenie cynku w korze sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i dębu szypułkowego (Quercus robur L.)  z terenów o wysokim poziomie skażenia przemysłowego. Wyniki opracowane testem t-Studenta; n = 30; p = 0,05   
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  Fig. 1b. Stężenie kadmu w korze sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i dębu szypułkowego (Quercus robur L.)  z terenów o wysokim poziomie skażenia przemysłowego. Wyniki opracowane testem t-Studenta; n = 30; p = 005    

 Figura 1c. Stężenie ołowiu w korze sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i dębu szypułkowego (Quercus robur L.)  z terenów o wysokim poziomie skażenia przemysłowego. Wyniki opracowane testem t-Studenta; n = 30; p = 0,01 
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  Powyższe badania dowodzą, że na obszarach o wysokim poziomie skażenia przemysłowego bardziej wskazanym gatunkiem drzew będzie dąb szypułkowy niż sosna zwyczajna. Wraz z korą sosny ( która przy braku dostępu do bardziej smacznej dla jeleniowatych kory drzew liściastych czy jodłowej jest bardzo często zjadana  - tzw. żer głodowy) zostają uwolnione z rośliny i włączone w  łańcuch pokarmowy toksyczne metale ciężkie.      Kolejna publikacja pt. „Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) jako bioindykator i fitoremediator skażeń przemysłowych”  opublikowana w Pokroky vo vyrobe a použití lepidiel v drevnopriemysle; Zbornik referátov XIX Sympózium. Zvolen w 2009 roku potwierdza, że sosna zwyczajna w środowisku silnie skażonym przemysłowo nie jest gatunkiem wskazanym do nasadzeń.  Stwierdzono, że gatunek ten jest bardzo wrażliwy na zanieczyszczenie środowiska i może wręcz służyć jako bioindykator.  Drzewa sosnowe wprawdzie wyłączają duże ilości toksycznych metali ciężkich z obiegu (pobierają z gleby i gromadzą w swoich tkankach) ale bardzo szybko usychają w zanieczyszczonym  środowisku. Zatem mimo intensywnego pobierania toksycznych metali z gleby nie są dobrymi fitoremediatorami. Obiektem  w prezentowanych w pracy badaniach były drzewa sosny zwyczajnej z dwóch klas wiekowych  tj Ib (15 letnie) i IIIa (50 letnie)  rosnące w środowiskach o różnym poziomie skażenia przemysłowego. Drzewostan sosnowy  z terenów o wysokim poziomie skażenia przemysłowego znajdował się w okolicach miasteczka Śląskiego (poł-zach. Polska) . Jest to obszar o wysokim stopniu  skażenia szczególnie metalami ciężkimi ze względu na znajdującą się  tam hutę cynku (m. in. Kłosińska, Maciejewski 2007). Materiał referencyjny stanowiły sosny z drzewostanów powiatu grajewskiego  (płn.-wsch. Polska). Na tym obszarze brak jest praktycznie przemysłu. Badania polegały na ocenie stanu zdrowotnego drzew. Zostały także przeprowadzone analizy zawartości wybranych metali ciężkich (kadmu, cynku i ołowiu)  w korze pobranej z drzew na wysokości pierśnicy pnia. Analizy chemiczne wykonano metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej w wersji płomieniowej (FAAS). W celu oceny stanu zdrowotnego drzewostanów sosnowych wykorzystano metodę wizualną opisaną przez Gresztę i in.  2002.    Wykazano, że zarówno w korze drzew młodszych jak i starszych rosnących w środowisku skażonym przemysłowo zawartość badanych metali ciężkich była wyższa niż w korze analogicznych drzew z terenu ekologicznie czystego, co dowodzi pobierania tych pierwiastków ze środowiska. (Tab. 1).                
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Tabela 1. Stężenie jonów cynku, kadmu i ołowiu w korze sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z terenów czystych ekologicznie (Grajewo) i skażonych przemysłowo (Miasteczko Śląskie); klasa wiekowa Ib – sosny 15 letnie, klasa wiekowa IIIa – sosny 50 letnie. Wartość 0,0 oznacza wartość poniżej oznaczalności Zawartość pierwiastka [mg/kg]  Grajewo  Miasteczko Śląskie  Klasa wiekowa Ib Klasa wiekowa IIIa Klasa wiekowa Ib Klasa wiekowa IIIa Cynk (Zn) 7,5  7,1 80,6 165,0 Ołów (Pb) 0,0  2,0 206,0 258,0 Kadm (Cd) 0,0  0,0 3,9 3,8      Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 1 można stwierdzić, że kora sosen młodych i starych z terenów ekologicznie czystych prawie nie różni się zawartością cynku, którego w porównaniu do ołowiu i kadmu jest dość dużo. Stosunkowo duża ilość tego pierwiastka wiąże się z faktem, że jest to niezbędny do życia  drzew mikroelement i jest wybiórczo pobierany  z gleby (Kabata-Pendias i Pendias 1979). Ocena procentu uszkodzonych w drzewostanach drzew dowodzi, że sosna  zwyczajna jest gatunkiem bardzo wrażliwym na skażenia przemysłowe. Nawet w drzewostanach oddalonych o 1,5 km. od źródła emisji skażeń ( w tym przypadku huty Cynku w Miasteczku Śląskim) procent uszkodzeń drzew (obumieranie igieł) w drzewostanach był bardzo wysoki (Tab.2).      Tabela 2. Procent uszkodzeń drzew w drzewostanach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z terenów skażonych przemysłowo w zależności od odległości od źródła emisji skażeń Odległość od źródła emisji skażenia [m]  Uszkodzenia drzew [%] 10  90 30  80 15000  80     Przedstawione w pracy badania wykazały, że sosna jest bardzo dobrym bioindykatorem, ponieważ jest bardzo wrażliwa na obecność skażeń przemysłowych, 
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ukazując przy tym charakterystyczne, łatwe do zaobserwowania symptomy (przede wszystkim obumieranie igieł) nawet we wczesnym stadium rozwojowym (Fot. 1).    

  Fot. 1. Młoda sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) w odległości 10 m od huty cynku.  Charakterystyczne dla środowisk skażonych przemysłowo obumieranie igieł (fot. Magdalena Bałaga).    W publikacji pt. “Estimation of selected metals in the bark of trees from ecologically pure area” wydanej w 2012 roku prezentuję badania dowodzące, że niektóre rośliny drzewiaste są w stanie wyłączać z obiegu toksyczne metale ciężkie nawet przy bardzo niewielkich ich stężeniach w glebie. W badaniach tych zmierzono zawartość cynku i ołowiu (metodą FAAS)  w korze młodych (Ia klasa wiekowa) sosen zwyczajnych i dębów szypułkowych z terenów ekologicznie czystych ( tzw. zielone płuca Polski).  W przypadku obu pierwiastków stężenie było wyższe w korze młodych dębów niż młodych sosen (Tab. 3).    Tabela 3. Porównanie zawartości cynku i ołowiu w krze młodych drzew (Ia klasa wiekowa) sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i dębu szypułkowego (Quercus robur L.) z terenu ekologicznie czystego Gatunek Stężenie [mg/kg] Sosna zwyczajna  Dąb szypułkowy P (test Studenta) Cynk (Zn) 7,6±0,54  11,2±0,38 < 005 Ołów (Pb) poniżej oznaczalności  2,5 - 
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 Zatem, nawet przy bardzo małych stężeniach w glebie korzenie dębu szypułkowego bardzo sprawnie wychwytują metale ciężkie (fitoekstrakcja), które następnie są wiązane w tkankach drzewa (fitostabilizacja). Jednak wysoka zawartość metali ciężkich w korze nie stawia dębu szypułkowego wysoko w pozycji fitostabilizatora. Tego typu rośliny powinny się bowiem m.in.charakteryzować wysokim współczynnikiem biokoncentracji ale niskim współczynnikiem translokacji pobranych metali do pędów nadziemnych (Padmavathiamma, Li 2007). Akumulacja toksycznych metali w ryzosferze sprawia, że są one mniej szkodliwe dla rośliny ( tkanki korzeni wydzielają chelaty unieruchamiające i detoksykujące toksyczne metale, np. metalotioneiny czy fitochelatyny).  Być może dęby włączają mechanizm zatrzymywania toksycznych metali w korzeniach przy ich bardzo wysokim stężeniu w środowisku. Sugerują to badania opisane w pierwszej z prezentowanych prac, w których wykazano wyższą zawartość kadmu i ołowiu w korze sosy zwyczajnej niż w korze dębu szypułkowego z terenów o wysokim poziomie skażenia przemysłowego. Te badania uzupełniają lukę w literaturze dotyczącej zjawiska fitoremediacji. Większość roślin używanych dotychczas w fitoremediacji to bowiem rośliny zielne,  o małym przyroście biomasy i płytkim systemie korzeniowym, przez co ekstrahują toksyczne metale tylko z płytkich warstw gleby (Alkorta i in. 2004; Doumett i in. 2008).    Analizy zawartości metali ciężkich przez dęby szypułkowe i sosny zwyczajne  wyraźnie wskazują, że zdolność do pobierania i akumulacji toksycznych metali jest różna dla poszczególnych gatunków drzew. Jednak dęby i sosny to przedstawiciele dwóch odległych od siebie jednostek taksonomicznych jakimi są rośliny nagozalążkowe (sosna) i okrytozalążkowe (dąb). Interesujące jest, czy różnice w zdolności pobierania i akumulacji metali ciężkich dotyczą również  gatunków drzew bardzo blisko ze sobą spokrewnionych. Powyższe zagadnienie zostało opisane w publikacji pt.  „Application of x-ray fluorescence technique for determination of heavy metals uptake by different species of poplar” opublikowanej w 2016 roku.  Celem prezentowanych w tej pracy badań było przeanalizowanie różnic w zawartości i rozmieszczeniu  wybranych metali w tkankach dwóch gatunków  blisko ze sobą spokrewnionych (ten sam rodzaj) drzew. Obiekt badań stanowiły dwa gatunki szybko rosnących topól tj. Populus trichocarpa Torr. i A.Gray i Populus maximowiczii Henry. Kolejnym celem tych badań było sprawdzenie przydatności techniki fluorescencji rentgenowskiej (XRF) do analizy nie tylko zawartości metali w tkankach ale również ich dokładnej lokalizacji. Jest to szybka technika, którą można z powodzeniem wykorzystać do pomiarów składu pierwiastkowego drewna (Zielenkiewicz i in.  2012).  Przeanalizowano zawartość sześciu metali, tj. chromu (Cr), manganu (Mn), żelaza (Fe), niklu (Ni), miedzi (Cu) i cynku (Zn) w pniu (na wysokości pierśnicy), gałęziach, korze i liściach. Metale te stanowią ważne dla drzew mikroelementy, które jednak w większych stężeniach są toksyczne. Poza tym, skumulowane w drewnie w większych ilościach, w przypadku jego obróbki chemicznej mogą stanowić spowalniające proces inhibitory hydrolizy enzymatycznej (Chandel i in. 2013). Porównanie zawartości i rozmieszczenia wymienionych wyżej metali w pniach topól 2,5 letnich oraz 4 letnich pozwoliło wnioskować o wpływie wieku drzewa na wychwytywanie metali ze środowiska, W celu analizy rozkładu wybranych metali na przekroju poprzecznym pnia zastosowano opcję mapowania spektrometru XRF. Otrzymane wyniki analiz mogą być traktowane jakościowo i porównawczo, ponieważ użyty do oznaczania metali spektrometr MIDEXM XRF został wcześniej odpowiednio skalibrowany. Wyniki zawartości poszczególnych pierwiastków w badanych tkankach 
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Populus trichocarpa i Populus maximowiczi  przedstawiają poniższe wykresy ( Fig. 2 a, b, c, d, e, f).    

  Fig. 2a. Zawartość chromu  w tkankach Populus trichocarpa Torr. i A.Gray i Populus maximowiczii Henry    

  Fig. 2b. Zawartość manganu  w tkankach Populus trichocarpa Torr. i A.Gray i Populus maximowiczii Henry  
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  Fig. 2c. Zawartość żelaza  w tkankach Populus trichocarpa Torr. i A.Gray i Populus maximowiczii Henry    

  Fig. 2d. Zawartość niklu  w tkankach Populus trichocarpa Torr. i A.Gray i Populus maximowiczii Henry    
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  Fig. 2e. Zawartość miedzi  w tkankach Populus trichocarpa Torr. i A.Gray i Populus maximowiczii Henry      

  Fig. 2f. Zawartość cynku  w tkankach Populus trichocarpa Torr. i A.Gray i Populus maximowiczii Henry    
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 Z przedstawionych danych na wykresach od 2a do 2f wynika, że zawartość każdego analizowanego pierwiastka jest wyższa w pniu Populus trichocarpa niż w pniu Populus maximowiczii (nawet o 37% w przypadku manganu). Dla drewna gałęziowego natomiast zawartość wszystkich badanych pierwiastków jest wyższa dla Populus maximowiczii  (w przypadku chromu nawet o 70%). Takie wyniki sugerują bardziej równomierny rozkład pobranych metali w organach Populus maximowiczii niż Populus trichocarpa. Może to również wskazywać na bardziej efektywny transport mikroelementów do rozgałęzień u Populus maximowiczii.  Zawartość wszystkich analizowanych pierwiastków w korze była wyższa dla Populus maximowiczii (dla cynku prawie 3 krotnie wyższa niż u Populus trichocarpa). Wyniki uzyskane dla liści są niejednoznaczne i trudno z nich wnioskować o tendencji poszczególnych gatunków topól do akumulacji badanych metali w tej części rośliny. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że liście topól wymieniane są co roku i możemy odnotować  w ich tkankach tylko metale pobrane przez drzewo w danym sezonie wegetacyjnym.   Rozkład badanych metali na przekrojach poprzecznych pni porównywanych gatunków topól  przedstawiają poniższe diagramy (Fig. 3 a, b, c, d, e, f).        

  Fig. 3a. Rozmieszczenie chromu na przekroju poprzecznym pnia 2,5 letnich oraz 4 letnich Populus maximowiczii Henry i Populus trichocarpa Torr. i A.Gray. Metoda mapowania XRF oparta na  zliczeniach  impulsów     
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  Fig. 3b. Rozmieszczenie manganu na przekroju poprzecznym pnia 2,5 letnich oraz 4 letnich Populus maximowiczii Henry i Populus trichocarpa Torr. i A.Gray. Metoda mapowania XRF oparta na  zliczeniach  impulsów     

  Fig. 3c. Rozmieszczenie żelaza na przekroju poprzecznym pnia 2,5 letnich oraz 4 letnich Populus maximowiczii Henry i Populus trichocarpa Torr. i A.Gray . Metoda mapowania XRF oparta na  zliczeniach  impulsów.    
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  Fig. 3d. Rozmieszczenie niklu na przekroju poprzecznym pnia 2,5 letnich oraz 4 letnich Populus maximowiczii Henry i Populus trichocarpa Torr. i A.Gray. Metoda mapowania XRF oparta na  zliczeniach  impulsów      

  Fig. 3e. Rozmieszczenie miedzi na przekroju poprzecznym pnia 2,5 letnich oraz 4 letnich Populus maximowiczii Henry i Populus trichocarpa Torr. i A.Gray. Metoda mapowania XRF oparta na  zliczeniach  impulsów  
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  Fig. 3f. Rozmieszczenie cynku na przekroju poprzecznym pnia 2,5 letnich oraz 4 letnich Populus maximowiczii Henry i Populus trichocarpa Torr. i A.Gray. Metoda mapowania XRF oparta na  zliczeniach  impulsów    W przypadku większości analizowanych pierwiastków ich rozmieszczenie na przekroju poprzecznym pnia jest dość regularne. Jedynie w przypadku cynku i manganu odnotowano wzrost zawartości w łyku.  Odnotowano również bardzo wysoką wartość żelaza w łyku w próbkach 4 letnich Populus trichocarpa, co  jest najprawdopodobniej artefaktem i może być spowodowane przez  piłę tnącą. Zatem, pomiary mapowania przekrojów poprzecznych pni nie dają jednoznacznych informacji o miejscach gromadzenia metali  w tej części drzewa. Dla obu gatunków topól próbki ze starszych, 4 letnich drzew zawierały mniej metalu niż z młodych 2 letnich.    Kolejnym zagadnieniem podejmowanym w prezentowanej publikacji było sprawdzenie, czy obróbka termiczna (wybuch parowy) wpływa na zawartość  w drewnie badanych metali. Wyniki tych analiz przedstawiono w tabeli nr 4.               
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Tabela 4. Średnia zawartość wybranych metali (w ppm) w spopielonych próbkach P. trichocarpa Torr. i A.Gray (Trich) i Populus maximowiczii Henry (Max)  po potraktowaniu temperaturą 130oC, 160 oC, i 190 oC. * Poniżej oznaczalności.  

      Z zamieszczonych danych  w tabeli 4 wynika, że nastąpił wzrost ilości wszystkich badanych metali przy skoku temperatury ze 160oC do 190oC. Po wybuchu parowym zawartość tych pierwiastków w drewnie jest wyższa  niż przed tym procesem, szczególnie dotyczy to żelaza i cynku. Takie wyniki wskazują, że po obróbce termicznej drewno bardzo szybko wychwytuje z otaczającego je środowiska żelazo i cynk..    Podsumowując wyniki prezentowanych w omawianej publikacji badań należy stwierdzić, że Populus trichocarpa gromadzi więcej metali ciężkich niż Populus maximowiczii (znacznie wyższe stężenia metali w pniu Populus trichocarpa a to pień stanowi większość masy topolowych tkanek). Porównywane gatunki topól pobierają i kumulują metale ciężkie w drewnie zarówno podczas wzrostu drzewa jak i podczas obróbki termicznej pozyskanego z nich drewna.  Wykazano również, że metoda XRF jest wskazana do analiz porównawczych ilości metali ciężkich w tkankach roślinnych; jest techniką szybką i nie wymagającą pracochłonnego przygotowywania próbek do analiz.    Wśród pierwiastków wchodzących w skład organizmów znajdują się nie tylko metale ale również liczne niemetale o bardzo różnorodnych funkcjach fizjologicznych (Koncewicz, Lewak 1998). Część z nich należy do tzw. makroelementów, czyli pierwiastków stanowiących ponad 0,01% suchej masy , a takie niemetale jak azot, fosfor i siarka określane są jako pierwiastki biogenne, czyli takie, bez których nie byłoby życia w formie białkowej. Chociaż niemetale te są niezbędne do życia zarówno roślin jak i zwierząt, podobnie jak w przypadku metali, w zbyt dużych ilościach mogą mieć negatywny wpływ na procesy fizjologiczne. Podobnie również jak w przypadku metali ciężkich środowiska skażone przemysłowo charakteryzują się wysokimi stężeniami wymienionych wyżej niemetali. Problem wpływu zanieczyszczenia 
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środowiska na zawartość niemetali w tkankach roślinnych był już wcześniej podejmowany przez różnych badaczy, m.in. Esch i.in 1996, Hunowa i in. 2014, ale w literaturze istnieją duże rozbieżności dotyczące tej tematyki.     W artykule pt. „Non-metals accumulation in Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood and bark affected with environmental pollution” opublikowanym w 2015 roku zostały przedstawione badania  dotyczące wpływu skażenia przemysłowego  na zawartość  wybranych czterech niemetali (azotu, fosforu, siarki i chloru) w drewnie i  korze sosny zwyczajnej.  Poddane analizom próbki drewna i  kory zostały pobrane z pni 70 letnich  sosen rosnących w I (słabe skażenie, 25 km od źródła skażenia), II  (silne skażenie, 15 km od źródła skażenia) i III (bardzo silne skażenie, 1 km od źródła skażenia) strefie uszkodzeń przemysłowych.  Źródło skażenia stanowiła fabryka azotu „Kędzierzyn”, największy tego typu obiekt w południowej Polsce.   Zawartość azotu ogólnego w próbkach badano metodą Kjeldahla, a zawartość pozostałych niemetali  w postaci jonów Cl-, SO42-, HPO42- oznaczano za pomocą HPLC z detektorem konduktometrycznyn. Otrzymane wyniki przedstawiono na wykresach (Fig. 4 a, b, c, d).      

  Fig. 4a. Zawartość azotu (N) w badanych próbkach drewna i kory      
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  Fig. 4b. Zawartość siarki (SO42-) w badanych próbkach drewna i kory     

  Fig. 4c. Zawartość fosforu (HPO42-) w badanych próbkach drewna i kory      
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  Fig. 4d. Zawartość chloru (Cl-) w badanych próbkach drewna i kory     Z danych zamieszczonych na wykresie (Fig. 4a) wynika, że zawartość  azotu w korze była wyższa niż w drewnie, bez względu na stopień skażenia środowiska. Również niezależnie od stopnia degradacji przemysłowej środowiska biel i przyległe bielowi drewno twardzielowe zawierały większe stężenia azotu niż twardziel. Podobne wyniki rozmieszczenia azotu na przekroju poprzecznym pnia otrzymali również Poulsoni i in. (1995)  dla cykuty wschodniej (Tsuga canadensis L.). Zanieczyszczenie środowiska powoduje wyraźne zmniejszenie ilości azotu zarówno w korze, drewnie bielu jak i twardzieli. Jest to prawdopodobnie związane z upośledzonym pobieraniem azotu przez korzenie drzew (zwiększenie w glebie ilości trudnych do pobrania jonów N03- kosztem łatwych do pobrania jonów NH4+) (Schulz i. in 2001). Ponieważ azot uczestniczy we wszystkich reakcjach biochemicznych zachodzących w organizmach, jego niedobór może być przyczyną ograniczenia tworzenia nowych tkanek, a tym samym obniżać przyrost roczny drewna.    W przypadku siarki (mierzonej stężeniem jonów SO42-) jej zawartość zwiększa się w badanej korze wraz ze wzrostem zanieczyszczenia środowiska. Trudno jednak na podstawie uzyskanych wyników wnioskować o kumulacji i rozmieszczeniu siarki w drewnie w zależności od stopnia skażenia przemysłowego środowiska (Fig. 4b).    Niezależnie od stopnia skażenia przemysłowego środowiska zawartość fosforu (mierzonego stężeniem jonów HPO42-) w drewnie bielastym i sąsiadującej z bielem twardzieli była zawsze wyższa niż w drewnie twardzieli (Fig. 4c). Wyniki te są zgodne z uzyskanymi wcześniej przez Krutul i in. (1999) danymi dla 110 letniej sosny  zwyczajnej oraz przez Passialisa i in. (2008) dla robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.). Największe różnice między zawartością jonów HPO42- w zależności od stopnia skażenia przemysłowego środowiska odnotowano dla drewna pobranego z dolnej części pnia.  Uzyskane w tej pracy wyniki zawartości fosforu w korze wymagają rozszerzenia o dalsze badania, są one bowiem sprzeczne z danymi literaturowymi, 



                                                                                            Autoreferat – dr Teresa Kłosińska Załącznik 2 

 24 

m.in. Passialis i in. (2008) przedstawiającymi stężenia tego pierwiastka w korze drzew  jako znacznie wyższe niż w drewnie. Uzyskane w prezentowanej pracy bardzo niskie stężenie fosforu dla kory wynikają najprawdopodobniej z ograniczenia badań tych tkanek drzewnych do podstawy pnia.    Zanieczyszczenie środowiska powodowane przez instalację przemysłową wywołało wzrost zawartości chloru (mierzonego stężeniem jonów Cl-)  zarówno w drewnie jak i w korze (Fig. 4d). Uzyskane wyniki są zgodne z danymi literaturowymi dotyczącymi zawartości chloru w tkankach drzew w zależności od  stopnia skażenia przemysłowego środowiska. W tkankach innych niż sosna zwyczajna gatunków drzew, tj. klonu norweskiego ((Acer platanoides "Schwedlerii") (Krutul, Makowski 2005)  i buka pospolitego (Fagus sylvatica L.) (Esch i. in. 1996) stwierdzono podobną zależność.    Prezentowane w cytowanej pracy badania dowodzą, że skażenie przemysłowe środowiska wpływa na zawartość kluczowych  dla metabolizmu drzew niemetali jakimi są azot, siarka, fosfor i chlor. Najbardziej niebezpieczne dla roślin wydaje się być skażenie środowiska związkami azotu, prowadzące do niedoboru tego biogennego pierwiastka w roślinie.    Nie wszystkie  substancje toksyczne znajdujące się w tkankach drzew są pobierane przez drzewo ze środowiska. Niektóre z nich mogą być syntetyzowane w komórkach rośliny i w przypadku obróbki chemicznej np. pozyskanego drewna przedostawać się do środowiska naturalnego.  Przechodząc z tkanek  drzew do  gleby toksyny zostają  tym samym włączone w  obieg  po  kolejnych  ogniwach  łańcucha  troficznego  oraz mogą  wpływać na  procesy metaboliczne roślin i zwierząt.   Tkanka drzewna zbudowana jest z celulozy, hemiceluloz, pektyn i ligniny, które stanowią jej szkielet , oraz licznych substancji nie związanych strukturalnie tzw. ekstrakcyjnych.  Do związków ekstrakcyjnych zalicza się m.in. węglowodory typu terpeny, kwasy tłuszczowe, alkohole, związki fenolowe, węglowodory aromatyczne i kwasy żywiczne (Petterson 1984). Wśród nich są związki o potwierdzonej toksyczności (Willfor i in. 2005). I tak np. w drewnie dębu stwierdzono obecność garbników powodujących denaturację enzymów ( Engel,  Wegner 2003). Drewno topoli zawiera liczne związki fenolowe , takie jak acetowanilon, kwas p-kumarowy, glikozydy  popelinę i tremuloidynę, kwasy tłuszczowe takie jak oleinowy i linolowy oraz sterole( Rowe 1979). Stwierdzono negatywny wpływ wykrytych  w  drewnie topolowym steroli tj. β-stosterol oraz citrostadienol na działanie układów hormonalnych organizmów wodnych  (Kostamo i in. 2004). W drewnie żywotnika olbrzymiego (Thuja plicata Donn ex D.Don) stwierdzono obecność toksycznego tropolanu (tujaplicyna) wobec huby drzewnej  (Poria weirii Murr.) (Morrisom 2004). Jednak zdecydowanie największe ilości toksycznych substancji ekstrakcyjnych występują w drewnie gatunków drzew ze strefy klimatu tropikalnego. Jest to najprawdopodobniej związane z koniecznością bardzo wysokiej odporności na  działanie mikroorganizmów i owadów ksylofagicznych. W drewnie merbau stwierdzono obecność kwasu taninowego, triterpenu, antronu i 9,10-dioksyantracenu (Hu 2013)). W drewnie  tatajuby zidentyfikowano moracyny, stilbenoidy, β-sitosterol, flawanony takie jak katuranina (Royer 2010). W drewnie ipe stwierdzono obecność lapacholu, α-iβ-lapachonu, dehydro-α-lapachonu, 1-hydroksy-2-metylo-2-hydroksy-3-metylo-antrachinonu, lapachenoli, dihydrolapachenoli, nordihydrolapachenoli, dehydrotektolu i tetrahydrotektolu oraz jego eteru dimetylowego (Nascimento i in. 2013).  Ługi z drewna niektórych gatunków egzotycznych, np. marbau (Intsia sp.), tatajuby (Bagassa guianensis Ablu.), ipe (Tabebiua sp.) są powszednie stosowane do 
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zabezpieczania drewna tarasowego (DECK-DRY – strona internetowa). W ten sposób  człowiek wprowadza toksyczne ekstrakty w obieg do środowiska naturalnego.    Zagadnienie ekotoksyczności ekstraktów z tkanek drzewnych zostało podjęte w publikacji pt. „Ecotoxicity of wood biomass leachates toward duckweed (Lemna minor L.)”, opublikowanej w 2015 roku.  Ekotoksykologia bada wpływ toksycznych substancji na organizmy i pomaga chronić systemy ekologiczne przed niebezpiecznym działaniem wprowadzanych do nich przez człowieka pierwiastków i związków chemicznych. Jednym z najbardziej narażonych ekosystemów jest ekosystem wodny. Jest to spowodowane łatwością, z jaką szkodliwe substancje mogą przemieszczać się do środowiska wodnego oraz szybkością z jaką rozprzestrzeniają się w  wodzie. W środowisku wodnym niektóre toksyny mogą ulegać akumulacji w organizmach roślin i zwierząt  tam żyjących (Wiaderna 2011) a tym samym akumulować się w środowisku naturalnym.    Celem prezentowanej pracy było zbadanie ekotoksyczności różnych stężeń ługów z wybranych gatunków drewna wobec rzęsy wodnej  (Limnoria minor L.). Ponadto przetestowano różne metody przechowywania delikatnych tkanek roślinnych  (tkanki rzęsy drobnej) przeznaczonych do badań zawartości  chlorofilu.  Przetestowano działanie ługów uzyskanch z  5 rodzajów drewna tj. ipe Tabebuia sp.), merbau Intsia sp.) topoli (Populus sp.), żywotnika (Tuja sp.), dębu (Quercus sp.) i  tatajuby (Bagassa guianensis Ablu) (5-godzinna ekstrakcja alkoholem etylowym w temp. 700C.).   W większości badanych ługów  dla stężenia 2.5 i 10 mg/dm3 przyrost biomasy rzęsy (mierzony liczbą nowych pędów) zwiększył się w zakresie 6-48% w odniesieniu do próby referencyjnej. Wyjątek stanowiły ługi z drewna żywotnika, które nie wpłynęły istotnie na przyrost biomasy rzęsy drobnej w odniesieniu do próby referencyjnej.  Stężenia 30 i 100 mg/dm3 powodowały zmniejszenie liczby pędów rzęsy drobnej o 16 i 19% dla ługów z topoli oraz 35 i 52% dla ługów dębowych. Największą toksycznością odznaczyły się ługi z drewna dębu dla stężenia  100 mg/dm3  Odnotowano pozytywny efekt dodatku ekstraktu z drewna merbau dla stężeń 2,5, 10 i 30 mg/dm3 . Liczba pędów rzęsy dla tych stężeń zwiększyła się kolejno o 42, 48 i 19%.  (Tab. 5). O wpływie ekstraktu na wzrost rzęsy drobnej świadczyła nie tylko liczba nowych pędów ale również przyrost biomasy. Zauważono ogólną tendencję do zmniejszania się biomasy dla wysokich stężeń ekstraktu.  (Fig. 5). Największy przyrost biomasy odnotowano dla rzęsy potraktowanej ekstraktem z drewna topoli (o 53%) i tatajuby (o 25%) dla stężenia 2,5 mg/dm3 oraz drewna merbau (o 34%) dla stężenia 10 mg/dm3. Najmniejszym przyrostem odznaczały się próbki rzęsy po ekstraktach z drewna dębu dla stężenia 30 i 100 mg/dm3 Przyrost masy rzęsy w tym przypadku był mniejszy o 56 i 53% w stosunku do próbki kontrolnej. Zatem, w niektórych przypadkach substancje ekstrakcyjne z drewna mogą w małych stężeniach być stosowane jako stymulatory wzrostu rośliny.  Zanim jednak zastosujemy zbadany pod kątem przyrostu biomasy ekstrakt w celu stymulacji wzrostu roślin należy oprócz tej jego właściwości stymulujących przyrost biomasy wziąć pod uwagę jego wpływ na zawartość chlorofilu. Wpływ różnych stężeń ekstraktów na zawartość chlorofilu (mierzoną spektrofotometrycznie dla fal o długości 470, 653, i 666 nm) w komórkach rzęsy drobnej przedstawiono na wykresach (Fig. 6 a, b, c, d, e, f). Zauważono ogólną tendencję do zmniejszania się absorbancji chlorofilu wraz ze wzrostem stężenia ługów. Wyjątek stanowiła rzęsa potraktowana ekstraktami z merbau o stężeniach poniżej 100 mg/dm3, dla której przy każdej z trzech długości fali absorbancja chlorofilu wyraźnie wzrosła i spadała dopiero przy wysokich stężeniach ekstraktu. We wszystkich 
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przypadkach z wyjątkiem ekstraktu z merbau i dębu największy spadek zawartości chlorofilu stwierdzono dla stężenia 30 mg/dm3.    Tabela 5. Przyrost rzęsy drobnej (Lemna minor L.) po aplikacji ługów z wybranych rodzajów drewna. Końcowa liczba pędów dla  różnych stężeń ługów [mg/dm3]  Początkowa liczba pędów 2,5 10 30 100  Próba kontrolna (pożywka bez ługu) 10 31  Ipe Tabebuia sp.  10 33 34 28 29  Merbau Intsia sp.  10 44 46 37 22  Topola Populus maximowiczii Henry 10 34 35 26 25  Żywotnik Thuja sp. 10 30 30 32 35  Dąb Quercus sp. 10 37 42 20 15  Tatajuba Bagassa guianensis Aubl 10 37 38 27 24    

  Fig. 5. Biomasa rzęsy drobnej (Lemna minor L.) w zależności od stężęnia substancji ekstrakcyjnych z drewna 
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  Fig. 6a. Wpływ ługów z drewna topoli maximowicza (Populus maximowiczii Henry) na zawartość chlorofilu w tkankach rzęsy drobnej (Lemna minor L.)     

  Fig. 6b. Wpływ ługów z drewna dębu (Quercus sp.) na zawartość chlorofilu w tkankach rzęsy drobnej (Lemna minor L.)    
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  Fig. 6c. Wpływ ługów z drewna żywotnika (Thuja sp.).) na zawartość chlorofilu w tkankach rzęsy drobnej (Lemna minor L.)    

  Fig. 6d. Wpływ ługów z drewna marbau (Intsia sp.).) na zawartość chlorofilu w tkankach rzęsy drobnej (Lemna minor L.)     
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  Fig. 6e. Wpływ ługów z drewna ipe (Tabebuia sp.) na zawartość chlorofilu w tkankach rzęsy drobnej (Lemna minor L.)     

  Fig. 6f. Wpływ ługów z drewna tatajuby (Bagassa guianensis Aubl.) na zawartość chlorofilu w tkankach rzęsy drobnej (Lemna minor L.)    Jednym z celów badań w prezentowanej pracy było ustalenie warunków przechowywania tkanek roślinnych jak najmniej powodujących degradację chlorofilu. 
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Podobnie jak w przypadku wpływu ługów z drewna na zawartość chlorofilu, również w tym przypadku ilość chlorofilu w tkankach roślinnych była mierzona spektrofotometrycznie dla trzech długości fal, tj. 470, 653 i 666nm. Wyniki absorbancji chlorofilu dla badanych sposobów przechowywania pędów rzęsy drobnej  przedstawiono na wykresie  (Fig. 7).    

  Fig. 7. Wpływ temperatury przechowywania na zawartość chlorofilu w tkankach rzęsy drobnej (Lemna minor L.)     Zawartość chlorofilu w tkankach rzęsy drobnej  poddanych mrożeniu znacznie spadła. Reakcję tę zaobserwowano zarówno w tkankach poddanych jednokrotnemu, jak i wielokrotnemu zamrożeniu. Widoczna była również degradacja chlorofilu podczas suszenia tkanek rzęsy drobnej w suszarce w temperaturze 105°C. Najlepsze rezultaty porównywalne z wynikami uzyskanymi dla pędów rzęsy suszonych w warunkach pokojowych z brakiem dostępu do światła uzyskały pędy rzęsy drobnej suszone w suszarce próżniowej w temperaturze 40°C.   Podsumowując uzyskane w prezentowanej pracy wyniki badań można stwierdzić, że rzęsa drobna wykazuje różną wrażliwość na ekstrakty z różnych rodzajów drewna i dla różnych stężeń tych ekstraktów. W większości przypadków odnotowano toksyczne działanie ługów z drewna zarówno na przyrost biomasy rzęsy jak i zawartość chlorofilu w jej tkankach. Stwierdzono też, że jeśli istnieje konieczność przechowania tkanek do późniejszych analiz , powinny one być suszone w suszarce próżniowej w niezbyt wysokiej temperaturze, tj. 40-500C. Nie jest natomiast wskazane zamrażanie przechowywanych tkanek rzęsy drobnej.    
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 Kolejna z cyklu publikacji dotyczy opracowania procedury  oznaczania fosfonianów w materiale roślinnym. W badaniach prezentowanych w publikacji pt. „Content analysis of phosphonates in a plant material” opublikowanej w 2015 roku podjęto próbę opracowania taniej i szybkiej procedury oznaczania ilościowego fosfonianów.  Do niedawna sądzono, że fosfoniany oddziaływują toksycznie tylko w bezpośrednim kontakcie z wieloma patogenami roślinnymi i drogą iniekcji wprowadzano je do tkanek zaatakowanych np. przez Phytophthora sp.  (Fenn, Coffey 1985). W ten sposób wprowadzano do środowiska naturalnego niewielkie ilości fosfonianów. Dalsze badania ujawniły, że rozwój patogenów z rodzaju Phytophthora w tkankach drzew jest hamowany również poprzez bardzo niskie , pobierane z gleby lub przez liście stężenia fosfonianów; działają one bowiem jako biostymulatory naturalnej odporności roślin na patogeny. Efektem tych badań a także masowego ataku Phytophthora na drzewostany (zwłaszcza dębowe) było powstanie i masowa produkcja wielu nawozów  na bazie fosfonianów (np. Actifos) i wprowadzenie dużych ilości tej formy fosforu do środowiska (Lovatt 1990).   Fosfoniany, jako sole kwasu fosforowego III różnią się od soli kwasu ortofosforowego V (fosforanów) jednym atomem tlenu mniej. Różnica ta sprawia, że fosfoniany mają większą mobilność w glebie niż fosforany oraz większą możliwość wnikania do roślin poprzez korzenie, liście a nawet łodygę. Dzięki temu są łatwiej pobierane  ze środowiska i transportowane za pośrednictwem ksylemu i floemu  (Guest, Grant 1991). Przeprowadzono wiele badań dotyczących fosfonianów jako źródła fosforu dla roślin (m in.Hirosse i in 2012,  Ratien, Gerendas  2009, Thao i in 2008). Generalnie, dowodzą one, że fosfoniany w tkankach roślin są bardzo stabilnymi związkami chemicznymi i nie ulegają przemianom do fosforanów, które mogą być wykorzystane przez rośliny jako źródło fosforu. Wynika to z pojedynczego wiązania między węglem i fosforem, które jest odporne na hydrolizę i nie ulega biodegradacji (Kelderer i in 2006). Stosowane w nawozach są zatem wyłącznie źródłem azotu (głownie są to fosfoniany amonu) a nie fosforu. Avilaet i in. (2012) w swoich badaniach dowiedli, że w większych stężeniach fosfoniany nie tylko nie są ź rodłem fosforu dla roślin ale są wręcz toksyczne powodując obniżenie przyrostu biomasy.  Mimo szerokiego spektrum wykorzystania fosfonianów w rolnictwie i leśnictwie oraz licznych obserwacji wpływu tych związków na odporność roślin na patogeny oraz na przyrost biomasy brak w literaturze danych o ich przemianach w tkankach. Jest to głównie   spowodowane trudnością z wyizolowaniem tej ściśle określonej formy fosforu z bogatego w ten pierwiastek materiału biologicznego. Wykorzystywane dotychczas do tego celu analizy chemiczne były pracochłonne, drogie i o zbyt niskiej dla śladowych ilości fosfonianów czułości (Glinicki i in. 2010).  W prezentowanej pracy przetestowano  znaną z literatury metodę ilościowego oznaczania fosfonianów opartą na reakcji jonów fosfonianowych z jonami srebra  w środowisku kwaśnym , w wyniku której strąca się zgodnie z zamieszczonym niżej równaniem osad metalicznego srebra. W literaturze istnieją przesłanki, że reakcja ta nie zachodzi dla fosforu pochodzącego ze związków organicznych, zatem pozwala na selektywne oznaczenie fosfonianów (Street, Kidder 1989).  2Ag+ + HPO32- + H2O  → 2Ag0↓ + 2H+ + HPO42-   Zastosowana przez Streeta i Kinddra metoda powiązania ilości fosfonianów z ilością wydzielonego srebra jest obiecująca ale ma jedną poważną wadę. W  badaniach na korzeniach  i liściach eukaliptusa (Eucalyptos sp.) i awokado (Persea sp.) autorzy oceniali 
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ilość wydzielonego srebra metodą wizualną, a więc  subiektywną (strącone w wyniku reakcji metaliczne srebro tworzy na bibule ciemne krążki o intensywności skorelowanej z jego ilością).  Celem prezentowanych w omawianej publikacji badań było wyeliminowanie subiektywności powyższej metody i zastąpienie metody wizualnej oceny ilości strąconego srebra  pomiarem instrumentalnym. Do tego celu została wykorzystana metoda spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej XRF (po uprzednim roztworzeniu srebra stężonym HNO3) (Fig. 8).  Metoda XRF okazała się nie wystarczająco czuła dla śladowych ilości fosfonianów znajdujących się w biomasie drzew. Metoda ta pozwoliła bowiem określić ilość srebra powyżej 0,1mg. Dla próbki materiału lignocelulozowego (liście i kora dębu i topoli) o masie 1g w przedstawionej  metodzie granicą oznaczalności HPO32-  było 32mg/kg.    

  Fig. 8. Zależność sygnału detektora XRF (liczba zliczeń) od stężenia jonów srebra    Bardziej dokładną i o wiele szybszą metodą pomiaru ilości srebra okazała się znana z literatury metoda spektrofotometryczna z użyciem ditizonu (Marzenko, Balcerzak 2000). Metodę tę zmodyfikowano tak, aby maksymalnie uprościć  procedurę i w ten sposób skrócić czas analizy. W przypadku mikroanalizy fosfonianów jest to nie mniej istotne niż dokładność wyniku. Najbardziej istotną zmianą w stosunku do metody opisanej przez Marzenko i Balcerzak (2000) było wyeliminowanie konieczności usuwania wolnego ditizonu z próbek, co w przypadku mikroanaliz i  próbek o objętości kilku cm3 jest uciążliwe. To spowodowało konieczność uwzględnienia absorbcji wolnego ditizonu (H2Dz) obecnego w próbce. Analiza widma UV-VIS H2Dz oraz ditizonianu srebra (AgHDz) w chloroformie wykazała, że maksimum absorpcji dla ditizonu występuje dla długości fali 605 nm, a absorpcja  AgHDz jest dla tej długości fali zaniedbywalna. Maksimum absorpcji dla ditizonianu srebra to 467nm, jednak dla tej długości fali występuje też silna absorpcja H2Dz. Największa wartość stosunku współczynników 
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absorpcji AgHDz/H2Dz, wynosząca 1,55 (dla stężenia 0,025mM) odpowiada długości fali 490nm. Absorpcja ditizonu zmniejsza się wtedy ponad dwukrotnie w stosunku do absorpcji przy 467nm, a dla AgHDz jest nadal wysoka. Na rysunku (Fig. 9) przedstawiono zależności kalibracyjne dla wybranych długości fal (490 nm i 605 nm). Na ich podstawie można było określić stężenie ditizonianu srebra bez konieczności ekstrakcji wolnego ditizonu, oznaczając stężenie C(H2Dz) bezpośrednio z pomiaru całkowitej absorbancji dla długości fali 605nm, A605=A605(H2Dz). Kolejno ze stężenia ditizonu C(H2Dz)  wyznaczono „częściową” absorbancję ditizonu dla długości fali 490nm. Z kolei absorbancję ditizonianu srebra A490(AgHDz) wyznaczono z różnicy między zmierzoną całkowitą absorbancją dla 490 nm A490 a absorbancją wolnego ditizonu A490(H2Dz), i na tej podstawie określano stężenie ditizonianu srebra C(AgHDz). Po uwzględnieniu przedstawionych zależności kalibracyjnych otrzymano następującą zależność:   

   Fig. 9. Krzywe kalibracyjne dla ditizonu i ditizonianu srebra     W prezentowanych badaniach dla przedstawionej  tu metody sprawdzono również wydajność reakcji fosfonianów z jonami Ag+ dla znanych stężeń jonów HPO32-  (Fig. 10) oraz sprawność oznaczania jonów srebra metodą spektrofotometryczną (Fig. 11).    
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  Fig. 10. Wydajność reakcji fosfonianów z jonami  Ag+ w zależności od czasu jej trwania i stężenia fosfonianów     

  Fig. 11. Sprawność oznaczania jonów Ag+ metodą spektrofotometryczną    Sprawdzono również czy opracowaną procedurę ilościowego oznaczania fosfonianów można zastosować do biomasy (sproszkowane liście i kora dębu i topoli wobec których 
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nigdy nie stosowano nawożenia preparatami zawierającymi fosfoniany ) dotowanej znaną ilością fosfonianów (Fig. 12). Dla stężeń PHO32– w materiale roślinnym rzędu 10mg/kg i większych uzyskano znakomitą zgodność wyników pomiarów z wartościami nominalnymi. W przypadku próbek o zawartości PHO32–  0,1 mg/kg wyniki cechowały się dużym zawyżeniem wartości w stosunku do nominalnej oraz dużymi rozrzutami względnymi. Granicą poprawnych wyników było około 1mg/kg., a więc czułość metody jest wielokrotnie większa niż w przypadku techniki z wykorzystaniem XRF.  Granica poprawności wykrywania PHO32– opisaną metodą została wyznaczona na 2mg/kg.   

  Fig. 12. Sprawność oznaczania fosfonianów w próbkach biomasy   Podsumowując przedstawione w artykule badania należy stwierdzić, że w ich wyniku opracowano czułą i szybką metodę oznaczania fosfonianów w materiale roślinnym. Zaproponowana procedura pozwala w krótkim czasie i przy nakładzie niewielkich środków finansowych przeanalizować dużą liczbę próbek i oznaczyć fosfoniany w biomasie z bardzo dużą dokładnością, tj.  2mg/kg.       Wnioski z wyżej wymienionych  prac badawczych:  
• Na obszarach o wysokim poziomie skażenia przemysłowego bardziej wskazanym gatunkiem do zalesień jest dąb szypułkowy niż sosna zwyczajna  
• Sosna zwyczajna może być dobrym bioindykatorem skażeń przemysłowych; jest to bowiem gatunek bardzo wrażliwy na zanieczyszczenie środowiska naturalnego.  
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• Zdolność do pobierania i akumulacji metali ciężkich ze środowiska naturalnego różni się nie tylko u drzew należących do odległych jednostek taksonomicznych (nagozalążkowe i okrytozalążkowe) ale może być również różna u gatunków bardzo blisko ze sobą spokrewnionych.  
• Toksyczne metale mogą być pobierane ze środowiska i akumulowane w drewnie nie tylko podczas życia drzewa ale również w trakcie obróbki termicznej drewna (wybuchu  parowego).   
• Skażenie przemysłowe środowiska wpływa istotnie na zawartość w tkankach sosny zwyczajnej nie tylko toksycznych metali ale również wielu niemetali. Szczególnie istotne dla tych drzew wydaje się być skażenie środowiska związkami azotu, prowadząc do niedoboru tego biogennego pierwiastka w komórkach.  
• Substancje toksyczne mogę przenikać do rośliny ze środowiska zewnętrznego ale również substancje organiczne (często o wysokiej toksyczności) syntetyzowane w drewnie mogą podczas jego obróbki przenikać do środowiska naturalnego (szczególnie łatwo do środowiska wodnego) i wpływać na wzrost i rozwój roślin.   
• Wprowadzane do środowiska w postaci nawozów, fungicydów i biostymulatorów fosfoniany (toksyczne w większych stężeniach) mogą zostać oznaczone w tkankach biomasy jakościowo i ilościowo za pomocą opracowanej w wyniku prezentowanych badań metody z bardzo dużą dokładnością (2mg/kg), dzięki czemu możliwe będzie prześledzenie drogi tych związków w roślinie.      Główne osiągnięcia przeprowadzonych prac badawczych:   Badania przedstawione w moim najważniejszym osiągnięciu naukowym mają zarówno charakter czysto poznawczy jak i aplikacyjny. Jeden z aspektów badań, fitoremediacja, daje obiecujące możliwości usuwania z gleb toksycznych substancji (zwłaszcza metali ciężkich). Mimo licznych badań tej tematyki zjawisko jest dotychczas słabo poznane, zwłaszcza w odniesieniu do drzew. W prezentowanych badaniach próbowałam nie tylko odpowiedzieć na pytanie jak wyeliminować toksyczne substancje ze środowiska naturalnego, ale również co zrobić, aby szybko do niego nie wróciły.  W przeprowadzonych  badaniach wykorzystałam różnorodne i nowoczesne techniki jakościowego i ilościowego oznaczania substancji (abspopcyjną spektrometrię atomową – FAAS, spektrometrię fluorescencji rentgenowskiej – XRF, spektrometrię UV, chromatografię cieczową – HPLC).          
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5. POZOSTAŁE FORMY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ   Pracą naukową zainteresowałam się już podczas studiów na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Inspiracją dla mnie była po trzecim roku studiów wyprawa naukowa do bazy terenowej Wydziału Biologii Uniwersytetu Moskiewskiego w Pajakondzie. Wraz z grupą kierowaną przez dr hab. Andrzeja Czubaja badaliśmy różnorodność fauny bezkręgowców Morza Białego. Podczas tej miesięcznej wyprawy poznałam metodykę badań terenowych związanych ze środowiskiem wodnym (Załącznik 5, pkt III, poz. D.4). Pracę naukową zaczynałam więc w zupełnie innej dziedzinie niż obecnie, mianowicie w dziedzinie ekologii zwierząt. Również w tej tematyce utrzymana jest moja praca magisterska pt. Charakterystyka ekologiczna drobnych ssaków środowisk leśnych  o różnym  poziomie skażenia metalami ciężkimi”. Porównując zespoły gryzoni leśnych w środowisku skażonym przemysłowo i ekologicznie czystym udowodniłam, że skażenie środowiska wpływa istotnie na bioróżnorodność zespołu gryzoni, istotnie ją zmniejszając. Stanowi to poważne zaburzenie stabilności takich zanieczyszczonych ekosystemów leśnych.  Przy realizacji pracy magisterskiej pogłębiłam znajomość technik badań terenowych o metody stosowane w środowisku lądowym, a także analizując zawartość metali ciężkich w tkankach złowionych gryzoni leśnych opanowałam podstawowe zasady pracy laboratoryjnej oraz jedną z technik oznaczania substancji chemicznych jaką jest spektrometria absorpcji atomowej. Efektem tych badań była nie tylko praca magisterska ale także publikacja naukowa pt. Ecological characteristic of the bank vole population in the habitat contaminated with heavy metals” (Załącznik 5, pkt II, poz. A.1). Wtedy też zainteresowałam się bliżej zagadnieniem skażenia przemysłowego środowiska naturalnego i metodami walki z tym problemem. Badania z tej tematyki prowadzę do dziś, czego dowodem jest przedstawione osiągnięcie habilitacyjne.   W trakcie mojej pracy na stanowisku samodzielnego biologa na Wydziale Leśnym SGGW (Katedra Zoologii Leśnej i Łowiectwa a następnie Katedra Ochrony Lasu i Ekologii) uczestniczyłam w badaniach ekologicznych i behawioralnych drobnych ssaków prowadzonych przez prof. dr hab. Joannę Gliwicz i zapoznałam się z nowymi technikami badań na zwierzętach kręgowych, m.in. z przyżyciową metodą znakowania gryzoni CMR. Chociaż praca na stanowisku samodzielnego biologa była raczej pracą pracownika technicznego niż naukowego wydałam wtedy swoją pierwszą publikację pt. „Strategie zimowe drobnych ssaków” (Załącznik 5, pkt II, poz.A.2). Praca nad publikacją, która stanowi przegląd różnych strategii zimowania drobnych ssaków stała się dla mnie inspiracją do podjęcia tej tematyki w rozprawie doktorskiej. Ponieważ praca na stanowisku technicznym kolidowała z podjętymi do doktoratu eksperymentami  terenowymi, badania do doktoratu kontynuowałam przechodząc z etatu pracownika technicznego na studia doktoranckie. Stworzony przeze mnie projekt rozprawy doktorskiej został sfinansowany przez Komitet Badań Naukowych (grant KBN 6PO4F 01512) (Załącznik 5, pkt III, poz.C.5).  Celem mojej rozprawy doktorskiej pt. „Zimowanie gryzoni leśnych w warunkach różnej zasobności bazy pokarmowej” było prześledzenie wpływu obfitej bazy pokarmowej  w zimie na przeżywalność, kondycję i zagęszczenie zimujących gryzoni leśnych, nornicy rudej (Clethrionomys glareolus Schreber ) i muszy leśnej (Apodemus flavicollis Melchior L.). Eksperymentalne zwiększenie bazy pokarmowej pozwoliło również na obserwację powstających pod jej wpływem agregacji zimowych nornic rudych , oraz na ocenę skutków takiej strategii zimowania dla dynamiki liczebności populacji. W badaniach do  doktoratu jako pierwsza na świecie zastosowałam powszechnie wykorzystywaną w genetyce metodę PCR-RAPT (metoda losowej amplifikacji polimorficznego DNA) 
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do określania pokrewieństwa gryzoni. Jednym z najważniejszych wniosków mojej rozprawy doktorskiej było stwierdzenie istotnego wpływu bogatej bazy pokarmowej na zimową przeżywalność badanych gryzoni leśnych nie tylko poprzez poprawę ubogich w tym okresie warunków pokarmowych ale również poprzez zmianę behawioru zimowania. Udowodniłam, że dobre warunki pokarmowe skłaniają nornice rude do tworzenia skupisk zimowych, w których ich przeżywalność jest większa. Ciekawym odkryciem było, że na obszarze bogatym w pokarm stopień spokrewnienia nornic rudych rośnie, co może wpływać na wykształcenie się stosunków socjalnych promujących lepsze przeżywanie i wyższy sukces reprodukcyjny.  Otrzymane wyniki można odnieść do warunków naturalnych w okresie lat nasiennych.   W trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Leśnym SGGW odbyłam miesięczny staż naukowy  na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Aberdeen (Szkocja), gdzie pod kierunkiem prof. Xaviera Lamina uczestniczyłam w badaniach nad dynamiką liczebności karczownika ziemnowodnego (Arvicola amphibius L.) (Załącznik 5, pkt III, poz. D.2). W 1998 roku odbyłam również  miesięczny staż naukowy w Instytucie Biologii Ssaków (wówczas Zakład Badania Ssaków) Polskiej Akademii Nauk, gdzie  uczestniczyłam w badaniach terenowych grupy badaczy pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego, zajmujących się telemetrią ssaków (Załącznik 5, pkt III, poz. D.3).  Tematykę ekologii i behawioru drobnych ssaków prezentowałam na konferencjach naukowych oraz seminariach tematycznych ( Załącznik 5, pkt III, poz. A.1, A.2, A.3).    Badania prowadzone w celu przygotowania rozprawy doktorskiej były moimi ostatnimi, w których materiał badawczy stanowiły zwierzęta. Mimo opanowania wielu technik badawczych i dość dużego już doświadczenia w tematyce ekologii i behawioru zwierząt podjęłam bardzo trudną dla mnie decyzję zmiany dziedziny badawczej. Po obronie pracy doktorskiej   nie podjęłam już nowych badań ani działalności publikacyjnej w tej  tematyce. Przyczyną takiej decyzji były względy etyczne,.  Decyzja ta spowodowała kilkuletnią przerwę publikacyjną w mojej działalności naukowej, po której rozpoczęłam badania, w których materiałem są drzewa i drewno. Behawioryzm zwierząt pozostał wyłącznie w mojej działalności pozanaukowej – jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Etologicznego oraz Stowarzyszenia Pomocy Królikom (Załącznik 5, pkt VI, poz. 5 i 6);  ukończyłam szkolenie „Behawior kota – klucz do zrozumienia”, uprawniające mnie do pracy w charakterze behawiorysty z tymi zwierzętami (Załącznik 5, pkt VII, poz. 3).     Od 2001 roku jestem zatrudniona w Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna Wydziału Technologii Drewna SGGW na stanowisku naukowo-dydaktycznym i od tego czasu prowadzę badania w dziedzinie drzewnictwa. Tematyka moich badań naukowych w dziedzinie drzewnictwa jest dosyć szeroka i dotyczy:   
� Składu chemicznego drewna i innych tkanek drzewnych.  W tej tematyce znajdują się m.in.  publikacje zaprezentowane jako moje osiągnięcie naukowe (Załącznik 5, pkt I, poz. 1-7).  Oprócz wymienionych wyżej publikacji w tej tematyce  znajduje się wiele innych opublikowanych przeze mnie artykułów (Załącznik 5, pkt II, poz. B.2.5, B.2.20, B.2.28, B.3.4, B.3.7 ). W ramach tego typu badań realizowałam w roku 2007 grant  przyznany mi przez szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie pt.   “Porównanie zawartości azotu  w korze drzew z drzewostanów będących ostoją zwierzyny leśnej” (Nr 504-06260017; 2007) (Załącznik 5, pkt III, poz. C.4).  W prowadzonych w ramach grantu badaniach zmodyfikowałam  znaną z literatury metodykę oznaczania azotu oraz stwierdziłam, że zawartość azotu w 
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lubianej przez zwierzynę leśną korze dębowej jest znacznie wyższa niż w korze sosny zwyczajnej, traktowanej przez zwierzynę  jako tzw. żer głodowy. Wyniki tych badań skłoniły mnie do sprawdzenia czy w korze wymienionych  wyżej gatunków drzew jest podobna ilość azotu białkowego (bardzo potrzebnego w diecie zwierząt) i niebiałkowego, którego zwierzęta nie potrafią wykorzystać. Badania nad składem chemicznym zjadanej przez zwierzynę leśną kory drzew mogą się przyczynić do opracowania skutecznych, chroniących drzewa przed spałowaniem repelentów. Efektem tych eksperymentów jest rozdział w monografii pt. Comparision of nitrogen compounds content in the bark of pedunculate oak (Quercus robur L.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.)” w Physyco-chemical analysis of lignocellulosic materials Part II, Edited by Janusz Zawadzki, Bogusława Waliszewska, WULS_SGGW Press, Warsaw (Załącznik 5, pkt. II, poz. B.3.4).     
� Modyfikacji chemicznej i termicznej drewna.  Badania w tej tematyce  dotyczą zarówno wpływu obróbki chemicznej i termicznej drewna na jego skład chemiczny jak i  na  strukturę mikroskopową (Załącznik 5, pkt II, poz.  B.1.1 do B.1.5, B.1.7, B.1.8, B.2.6 do B.2.9).  Większość z tych badań prowadziłam w ramach 2 projektów, w których byłam wykonawcą, tj: Grant Nr 180606 WOODTECH pt,.  „The use of poplar lines with increased growth of biomass and improved chemical composition of wood in paper and biofuel technology” ;  projekt finansowany przez NCBiR (2013-2015) (Załącznik 5, pkt. III, poz. C.3) oraz  „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020”, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UDA-POKL-04.03.00-00-042/12-00, Zadanie 4 - Program stypendialny i stażowy” (załącznik 5, pkt III, poz. C.2).  Z drugiego z wymienionych wyżej projektów, w którym byłam głównym wykonawcą, został sfinansowany mój wyjazd na trzymiesięczny staż naukowy  do Katedry Chemii (Laboratorium Chemii Stosowanej) Uniwersytetu w Jyväskylä w Finlandii (załącznik 5, pkt III, poz. D.1). Podczas stażu naukowego w Finlandii pracowałam w zespole prof. Raimo Aléna zajmując się  m in. badaniem  zmian składu chemicznego drewna wiórów  brzozowych  po obróbce wstępnej w roztworach na bazie NaOH. Sprawdzałam przydatność różnych technik spektroskopowych (FTIR - Fourier Transform Infrared Spectroscopy, ATR -Attenuated Total Reflectance , NIR - Near-infrared spectroscopy ) do analizy składu chemicznego drewna. Podczas wymienionego wyżej stażu naukowego  znacznie poszerzyłam swój warsztat badawczy o nowe, nieznane mi wcześniej techniki, jakimi są FTIR, ATR i NIR. Efektem badań prowadzonych w Finlandii są 3 publikacje z listy B, których jestem współautorem (Załącznik 5, pkt II, poz.B.1.1. do B.1..3)  oraz udział w 3 międzynarodowych konferencjach naukowych (Załącznik 5, pkt III, poz. B.2, B.5, B.9).   
� Struktury makroskopowej i mikroskopowej drewna W badaniach o tej tematyce używałam różnych technik mikroskopowych do oceny  wpływu środowiska naturalnego oraz obróbki chemicznej i termicznej drewna na jego strukturę makroskopową (wielkość i charakterystyka przyrostów rocznych) , mikroskopową (ocena budowy komórkowej, pomiary elementów budujących tkankę drzewną, np. włókien drzewnych) i submikroskopowej (ocena budowy organelli komórkowych, np. w przypadku drewna bardzo istotnej dla właściwości drewna ściany komórkowej) (Załącznik 5, pkt II, poz. B.1.6, B.1.9, B.2.5, B.2.31, B.3.3.).  Podczas pobytu na stażu naukowym  w Laboratorium Chemii Stosowanej w Finlandii poszerzyłam 
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swój warsztat badawczy dotyczący technik mikroskopowych  o nową dla mnie metodę badawczą, jaką była technika mikroskopii elektronowej SEM – Scanning Elektron Microscope. Używając tej techniki badałam wpływ alkalicznej obróbki wstępnej na submikroskopową strukturę drewna brzozowego. Badania struktury mikroskowej drewna prowadziłam również we współpracy z dr hab. Mirellą Tulik (Samodzielny Zakład  Botaniki Leśnej Wydziału Leśnego SGGW) specjalizującą się w różnych technikach mikroskopowych. Efektem naszej współpracy  są współautorskie  publikacje (również z listy B) ( Załącznik 5, pkt II, poz. B.1.9).  Ponieważ analizy mikroskopowe wymagają również znajomości technik fotografii cyfrowej i pracy z obrazem , doskonalę również swoje umiejętności w tym zakresie (Załącznik 5, pkt VII, poz. 1).   
� Wykorzystanie energetyczne dendromasy Tematyką wykorzystania tkanek drzewnych jako źródła energii zainteresowałam się podczas mojego pierwszego pobytu na Wydziale Technologii Drewna w Zwoleniu (Słowacja) (Załącznik 5, pkt III, poz. D.7). Efektem mojej współpracy z prof. Ladislavem  Dzurendą z wymienionej wyżej jednostki badawczej jest współautorska monografia pt. „Wykorzystanie energetyczne dendromasy”. Opracowanie cieszy się dużą renomą na rynku i doczekało się już drugiego, poprawionego wydania. W omawianej monografii dokonaliśmy przeglądu wartości energetycznych i możliwości wykorzystania różnych rodzajów biomasy (m.in., drewna, liści, kory) a także różnych technik produkcji energii z biomasy ( włącznie z charakterystyką gotowych linii produkcyjnych służących do wytwarzania energii z biomasy) (Załącznik 5, pkt II, poz. B.3.4 i B.3.5). Tematykę wytwarzania energii odnawialnej z biomasy drzewnej kontynuowałam podczas pracy jako wykonawca w wymienionym już wyżej  grancie pt. The use of poplar lines with increased growth of biomass and improved chemical composition of wood in paper and biofuel technology” ;  projekt finansowany przez NCBiR (2013-2015) (Załącznik 5, pkt. III, poz. C.3). Jedno z zagadnień w tym projekcie dotyczyło tematyki produkcji bioetanolu z tkanek drzewnych różnych gatunków topól szybko rosnących (Populus trichocarpa i Populus maximowiczi). Zagadnienia te były publikowane w czasopismach z listy A (Załącznik 5, pkt II, poz. B.1.5 i B.1.7) oraz prezentowane na konferencjach naukowych (Załącznik 5, pkt III, poz. B.6 i B.11).  
� Wpływu różnych czynników środowiskowych (biotycznych i abiotycznych na kondycję drzew i jakość pozyskanego drewna.  Jednym  z bardzo istotnych czynników abiotycznych wpływających na procesy fizjologiczne drzew oraz na jakość pozyskanego z nich drewna jest obecność w środowisku toksycznych substancji. Temat ten podjęłam nie tylko  w badaniach przedstawionych jako moje osiągnięcie naukowe ale także w  nie wliczonych w osiągnięcie publikacjach (Załącznik 5, pkt II, poz. B.2.28, B.2.29).  W przypadku licznych czynników biotycznych, dwa z nich tzn. uszkodzenia odzwierzęce drzew oraz działalność grzybów pasożytniczych i saprofitycznych wydają się być  decydujące o stanie zdrowotnym drzew a tym samym wpływać również na jakość pozyskiwanego drewna. W badaniach nad wpływem jeleniowatych na młodniki sosnowe udowodniłam, że zwierzęta te mają istotny wpływ na przeżywalność i kondycję młodych sosen, „wybierając” przy tym drzewka będące w najlepszej kondycji (Załącznik 5, pkt II, poz. B.2.30-32). Choć oddziaływanie gryzoni leśnych na drzewa jest na ogół mniej istotne niż w przypadku jeleniowatych to w latach nasiennych drzew i związaną z nimi gradacją gryzoni może być poważnym problemem; przede wszystkim przez niszczenie młodych korzeni oraz zjadanie nasion umożliwiających naturalne odnowienia. W dwóch  publikacjach opisałam 
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zagadnienie wpływu gryzoni na uszkodzenia drzew oraz różne metody oceny liczebności  gryzoni leśnych (Załącznik5, pkt II, poz. B.2.18, B.2.19).   W niektórych przypadkach następuje połączone działanie czynników biotycznych i abiotycznych. Tak jest w przypadku zarażenia drzew mikroorganizmem z rodzaju Phytophtora. Patogen ten coraz częściej jest przyczyną zamierania drzewostanów, zwłaszcza dębowych i jesionowych a najbardziej skuteczną formą jego zwalczania wydają się być preparaty fosfonianowe. Jak wykazałam w opisie  mojego osiągnięcia naukowego  związki te w większych stężeniach są toksyczne dla roślin. Badania nad wpływem fosfonianów na  drzewostany dębowe prowadziłam we współpracy z zespołem prof. dr. hab. Tomasza Oszako z Instytutu  Badawczego Leśnictwa, w ramach projektu badawczego „Projekt HESOFF LIFE 11 ENV/PL/459. Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2014-2017) (Załącznik 5, pkt III, poz. C.1). Efektem tej współpracy, oprócz publikacji przedstawionej w osiągnięciu naukowym jest współautorski rozdział w monografii (Załącznik 5, pkt III, poz. B.3.2.) oraz mój udział w 2 międzynarodowych konferencjach naukowych (Załącznik 5, pkt III, poz. B.1 i B.10).  
� Wpływu uszlachetniania  powierzchni drewna na jego właściwości Wymienioną wyżej tematykę badań podjęłam we współpracy z zespołem badaczy Wydziału Technologii Drewna w Zwoleniu (Słowacja).  Pokrywające drewno substancje wnikają do jego wnętrza oddziaływując na jego właściwości fizyczne i mechaniczne. Szczególnie jest to istotne w przypadku tzw. drewna rezonansowego, używanego do wyrobu instrumentów muzycznych. Nawet niewielka ilość obcej substancji w drewnie może zmienić jego parametry akustyczne. Prowadzone z zespołem badaczy ( m.in. prof. Ewa Ružinská)   ze Zwolenia badania zostały opublikowane w cenionym w drzewnictwie piśmie jakim jest Przemysł Drzewny oraz w Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology (Załącznik 5, pkt II, poz. B.2.17, B.2.21, B.2.22, B.2.23).  
� Wykorzystanie drewna w budownictwie i tartacznictwie We wcześniejszych badaniach przeprowadziłam wiele doświadczeń mających na celu zbadanie struktury drewna (na różnych poziomach budowy: makroskopowym, mikroskopowym, submikroskopowym) oraz jego składu chemicznego. Uczestniczyłam również w badaniach dotyczących właściwości fizycznych drewna i wpływu różnych czynników na nie (Załącznik 5, pkt II, poz. B.2.14, B.2.15, B.2.25-27). W związku z powyższym interesujące wydały mi się problemy związane z zastosowaniem badanego materiału. Na ten czas to dopiero badania pilotażowe prowadzone we współpracy z cenionym w kraju i na świecie specjalistą z dziedziny tartacznictwa, dr. hab. Sławomirem Krzoskiem z Wydziału Technologii Drewna SGGW. Opublikowane dotychczas współautorskie prace z tej tematyki mają charakter przeglądowy i opisują zastosowanie prefabrykatów w budownictwie mieszkaniowym oraz stan przemysłu tartacznego w Polsce i innych krajach (Załącznik 5, pkt II, poz. B.2.1, B.2.2, B.2.3).  W czasie mojej pracy naukowej staram się nawiązywać współpracę  w nowych obszarach badawczych z wieloma jednostkami naukowymi zarówno w kraju jak i za granicą (Załącznik 5, pkt. III.D).  Ciągle poszerzam swoją wiedzę w dziedzinie drzewnictwa uczestnicząc w badaniach o szerokiej tematyce. Udoskonalam również i 
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poszerzam warsztat metodyczny związany z badaniami składu chemicznego drewna i jego struktury mikroskopowej. Ponieważ prowadzone przeze mnie badania mają oprócz charakteru poznawczego wartość aplikacyjną uczestniczę w szkoleniach dotyczących komercjalizacji badań naukowych oraz zarządzania własnością intelektualną (Załącznik 5., pkt VII, poz. 2 i 3).  Uzyskane dotychczas wyniki  badań głównie przedstawiałam w postaci oryginalnych prac twórczych w czasopismach z listy A ( 13 publikacji – Załącznik 5, pkt I, poz.4-7, pkt II, poz. B.1.1-B.1.9), z listy B (34 publikacje – Załącznik5, pkt I, poz. A.1 i A.3 oraz  pkt. II, poz. A.1 i A.2, B.2.1-B.2.32)  a także w postaci rozdziałów monografii.  i całych opracowań monograficznych. Jestem współautorem 2 monografii (Załącznik 5, pkt II, poz. B.3.5 i B.3.6)  oraz 8 rozdziałów monografii ( Załącznik 5, pkt I, poz. 2,  pkt II, poz. B.3.1 do B.3,4 oraz B.3.7 do B.3.9), których tematyka odzwierciedla realizowane przeze mnie badania naukowe.  Uczestniczyłam w 34 konferencjach naukowych o charakterze międzynarodowym i krajowym  prezentując postery lub referaty (Załącznik 5, pkt III, poz. A.1 do A.3 oraz B.1 do B.31).   6.   DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA  Zajęcia dydaktyczne ze studentami prowadziłam już będąc na studiach doktoranckich na Wydziale Leśnym SGGW. Były to ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Zoologia leśna dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Leśnego (Załącznik 5, pkt V, poz. B.6 i B.7). Od 2001 roku jestem zatrudniona na Wydziale Technologii Drewna SGGW na etacie naukowo-dydaktycznym i od tej pory pracuję ze studentami nie tylko każdego roku realizując  pensum ale na ogół wykonując dużą liczbę godzin nadliczbowych. Prowadzę ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Struktura drewna  dla studentów I roku studiów stacjonarnych Io na kierunkach Technologia drewna i Meblarstwo (Załącznik V, pkt V, poz.B.5) oraz wybrane wykłady z tego przedmiotu (Załącznik 5, pkt V, poz. B.2) . W skład mojego pensum wchodzą również zajęcia ze studentami  I roku studiów niestacjonarnych Io na Wydziale Technologii Drewna. Prowadzę zarówno wykłady jak i ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Struktura drewna I na studiach niestacjonarnych (Załącznik 5, pkt V, poz. B.1 i B.4). Od tego roku jestem również kierownikiem przedmiotu Anatomia i patologia drewna na studiach podyplomowych na kierunku Konserwacja drewna zabytkowego i prowadzę wykłady oraz opracowuję program ćwiczeń dla w.w. przedmiotu (Załącznik 5, pkt V, poz. B.3). Prowadzone przeze mnie zajęcia otrzymują wysokie noty w ankietach studenckich a także zostały docenione przez  Komisję hospitacyjną, która wszystkie aspekty zajęć (ćwiczenia laboratoryjne dla studentów I roku studiów niestacjonarnych na kierunku Technologia drewna) oceniła na ocenę celującą. Jestem promotorem oraz recenzentem prac dyplomowych na Wydziale Technologii Drewna a także recenzentem artykułów do czasopism naukowych (Załącznik 5, pkt IV, poz. 1-26 oraz pkt V, poz. A.1-5 ).  Od wielu lat pracuję również z młodzieżą szkolną prowadząc w ramach działalności w stowarzyszeniach prozwierzęcych szkolenia z behawioru i opieki nad zwierzętami domowymi (np. w zespole szkół Varsowia w Warszawie) (Załącznik 5, pkt V, poz.C.5). Uczestniczę w akcjach promocyjnych Wydziału Technologii Drewna SGGW prowadząc od kilku lat zajęcia laboratoryjne (nauka rozpoznawania mikro- i makroskopowego wybranych rodzajów drewna)  dla szkół średnich (np. dla klas maturalnych zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach) (Załącznik 5, pkt V, poz. C.1) . Brałam również udział w ocenie działalności kół naukowych działających na SGGW (Załącznik 5, pkt V, poz. C.2). 
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 7.  INNE FORMY DZIAŁALNOŚĆI Od początku pracy na Wydziale Technologii Drewna pracuję intensywnie na rzecz Wydziału. W latach 2002-2006 byłam sekretarzem Komisji rekrutacyjnej (Załącznik 5, pkt VI, poz.5). Przez kilka lat byłam sekretarzem Komitetu organizującego międzynarodową konferencję branżową (załącznik 5, pkt VI, poz. 3). To tylko niektóre przejawy mojej działalności organizacyjnej. Szczegółowy wykaz osiągnięć naukowo-dydaktycznych i organizacyjnych przedstawiłam w pkt V i VI Załącznika 5.  Za swoją działalność na rzecz zatrudniającej mnie jednostki zostałam wielokrotnie nagrodzona zarówno przez władze Wydziału, Uczelni jak i Prezydenta RP (Załącznik 5, pkt VIII, poz. 1-6).                    
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Szczegółowy wykaz publikacji Jestem autorem lub współautorem 57 publikacji naukowych, w tym 13 publikacji z listy A oraz 10 monografii lub rozdziałów monografii. 7 publikacji  (4 z listy A i 2 z listy B i 1 rozdział monografii) stanowi oceniane osiągnięcie naukowe (IF = 1,603; 75 pkt. MNiSW. Całkowity sumaryczny IF opublikowanych prac wynosi 7,826 i 483 punkty MNiSW.  Tabelaryczny wykaz publikacji podsumowujący dorobek publikacyjny przed uzyskaniem stopnia doktora Nazwa czasopisma Rok wydania  Liczba publikacji Liczba punktów Sumaryczna liczba punktów Impast Factor* Sumaryczny Impast Factor* Czasopisma z listy B Polish Ecological Studies 1996 1 3 - - - Wiadomości Ekologiczne  1994 1 1 - - - 
Łącznie* -  2 4 - - - 

* zgodnie z rokiem wydania pracy – punkty KBN            
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Tabelaryczny wykaz publikacji podsumowujący dorobek publikacyjny po uzyskaniu stopnia doktora Nazwa czasopisma Rok wydania  
Liczba publikacji Liczba punktów Sumaryczna liczba punktów Impast Factor* Sumaryczny Impast Factor* 

Czasopisma z listy A Biomass Conversion and Biorefinery 2018 1 15** 15 1,310 1,310 
2017 1 35 35 1,334 1,334 BioResources 2016 1 35 35 1,334 1,334 Drewno  2016 1 15 15 0,438 0,438 2015 1 15 15 0,399 0,399 Wood Research 2011 1 20 20 0,275 0,275 Przemysł Chemiczny 2015 2 15 30 0,367 0,734  2014 1 15 15 0,399 0,399 Czasopisma z listy B 2018 2 10 20 - - 2017 1 10 10 - - 2016 1 10 10 - - 2013 4 6 24 - - 2012 2 6 12 - - 2009 10 4 40 - - 2008 3 4 12 - - 2007 2 4 8 - - 2006 2 4 8 - - 

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology 2005 1 4 4 - - Przemysł Drzewny 2009 4 4 16 - - Łącznie* - 41 - 344 - 6,223 *zgodnie z rokiem wydania pracy ** brak czasopisma na Liście Ministerialnej (przypisano najmniejszą liczbę punktów dla czasopism z Listy Filadelfijskiej)     
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Tabelaryczny wykaz publikacji dotyczący najważniejszego osiągnięcia naukowego Nazwa czasopisma Rok wydania  Liczba publikacji Liczba punktów Sumaryczna liczba punktów Impast Factor* Sumaryczny Impast Factor* Czasopisma z listy A Drewno 2016 1 15 15 0,438 0,438 Wood Research 2015 1 15 15 0,399 0,399 2015 1 15 15 0,367 0,367 Przemysł Chemiczny 2014 1 15 15 0,399 0,399 Czasopisma z listy B 2012 1 6 6 - - Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology 
2011 1 6 6 - - 

Rozdziały monografii Pokroky vo vyrobe a použití lepidiel v drevnopriemysle; Zbornik referátov XIX Sympózium. Zvolen 
2009 1 3 3 - - 

Łącznie* - 7 - 75 - 1,603 * zgodnie z rokiem wydania pracy          




