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Załącznik 2a 
 
 

 
AUTOREFERAT 

 
 

1. Imię i nazwisko Agnieszka Baran 
 
2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku 
ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.  
 
3 czerwiec 2005 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Uzyskanie tytułu 

zawodowego magistra inżyniera w zakresie Ochrony Środowiska 
Rolniczego.  
Tytuł pracy magisterskiej „Zawartośd pierwiastków biogennych w 
spływach powierzchniowych w zależności od nachylenia terenu i 
rodzaju użytku”.  

29 kwiecieo 2009 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Uzyskanie 
stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii. 
Tytuł rozprawy doktorskiej „Wpływ nawożenia cynkiem na plon i skład 
chemiczny kukurydzy”. 

 
3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych.  
 
05.2009 – 09.2009 Umowa zlecenia, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Chemii Rolnej i 
Środowiskowej. 

10.2009 – 09.2011 Umowa o prace w wymiarze 1/1 etatu na stanowisku asystent w 
Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział 
Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej. 

10.2011 – 09.2023 Obecnie umowa o pracę w wymiarze 1/1 etatu na stanowisku adiunkt 
w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział 
Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej. 

 
4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego 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. 
2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311). 
 
a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego,  

Jednotematyczny cykl publikacji 

Wykorzystanie wskaźników chemicznych oraz biotestów w ocenie ryzyka związanego z 
zawartością, mobilnością i toksycznością metali ciężkich w osadach dennych 

 
b) Publikacje wchodzące w skład zgłaszanego osiągnięcia naukowego (autor/autorzy, 
tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa). 
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Na osiągnięcia naukowe składa się cykl 8 publikacji, których sumaryczny Impact Factor 
(według roku publikacji) wynosi 8,851.  
Sumaryczna liczba punktów MNiSW wynosi: 143 
 

Lp Autorzy Tytuł/czasopismo 
Punkty 

MNiSW1 
IF2 

2.1 
Baran A., 

Tarnawski M., 
Koniarz T 

Spatial distribution of trace elements and ecotoxicity 
of bottom sediments in Rybnik reservoir, Silesian-
Poland. Environmental Science and Pollution 
Research, 23(17), 2016, 17255–17268  

30 2,760 

2.2 
Baran A., 

Tarnawski M. 

Assessment of heavy metals mobility and toxicity in 
contaminated sediments by sequential extraction and 
a battery of bioassays. Ecotoxicology, 24(6), 2015, 
1279-1293 

30 2,329 

2.3 
Baran A., 

Tarnawski M., 
Michalec B. 

Assessment of metal leachability and toxicity from 
sediment potentially stored on land. Water SA, 41(5), 
2015, 606-613 

20 0,640 

2.4 
Baran A., 

Tarnawski M. 

Phytotoxkit/Phytotestkit and Microtox® as tools for 
toxicity assessment of sediments. Ecotoxicology and 
Environmental Safety, 98, 2013,19-27 

30 2,482 

 2.5 
Baran A., 

Tarnawski M., 
Jasiewicz Cz. 

Assessment of the content and solubility of heavy 
metals in bottom sediments of Chaocza reservoir. 
Ecological Chemistry and Engineering A, 18(7), 2011, 
941-950 

9 0 

2.6 
Jasiewicz Cz., 

Baran A., 
Tarnawski M. 

Effect of bottom sediment on content, 
bioaccumulation and translocation of heavy metals in 
maize biomass. Journal of Elementology 15(2), 2010, 
281-291 

9 0,354 

2.7 
Baran A., 

Jasiewicz Cz., 
Tarnawski M. 

Effect of bottom desposit on trace element content in 
light soil. Ecological Chemistry and Engineering A, 
17(12), 2010, 1553-1561 

9 0 

2.8 

Madeyski M., 
Tarnawski M., 
Jasiewicz Cz. 

Baran A. 

Fractionation of chosen heavy metals in bottom 
sediments of small water reservoirs. Archives of 
Environmental Protection, 35(3), 2009, 47-59 

6 0,286 

Suma 143 8,851 
1 

z roku wydania, 
2
 Impact Factor z roku wydania 

 

c) Omówienie celu naukowego /artystycznego ww. parcy/prac i osiągniętych wyników 
wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania  
 
 

1. Wprowadzenie oraz omówienie celu osiągnięcia naukowego 

Osady denne są ważną częścią ekosystemów wodnych (Szalioska 2011, Wolska i 

Mendrzycka 2009). Stanowią dla mikroorganizmów oraz organizmów roślinnych i 

zwierzęcych siedlisko, bogate w substancje pokarmowe, stąd też są ważnym komponentem 

w obiegu materii i energii zbiorników wodnych. Z drugiej strony są miejscem depozycji 

różnych substancji, a ich struktura sprawia, że stanowią naturalny geosorbent, w którym 
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akumulują się zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska wodnego (Förstner i Salomons 

2010). Zbiorniki zaporowe są szczególnie narażone na te zanieczyszczenia ze względu na ich 

lokalizację w najniższych punktach terenu, w znacznej odległości od źródeł zasilających rzeki, 

najczęściej w środkowej lub przyujściowej części dorzeczy. W efekcie tylko nieznaczna cześd 

ładunku zanieczyszczeo pochodzi ze zlewni bezpośredniej zbiornika; większośd jest 

doprowadzana głównymi dopływami z całego obszaru dorzecza zamkniętego zaporą. Stąd 

zbiorniki zaporowe funkcjonują jako odbiorniki zanieczyszczeo z obszaru znacznie większego 

w porównaniu ze zlewnią naturalnych jezior, co wpływa na ich znaczną wrażliwośd na 

procesy zachodzące w zlewni (Urbaniak i in. 2015). Ponadto dostarczanie substancji 

szkodliwych jest szczególnie intensywne w okresach wezbraniowych oraz w terenach 

poddanych silnej przemysłowej antropopresji (Tarnawski i Michalec 2006). Zatem 

zbiornikowe osady denne stanowią ważne źródło informacji o stopniu antropopresji na 

środowisko wodne, a ich skład chemiczny jest istotnym wskaźnikiem sytuacji geochemicznej 

panującej w zlewni rzeki. Ponadto ze względu na wielokrotnie większe stężenia substancji 

szkodliwych w osadach niż w wodzie analiza chemiczna osadów umożliwia obserwację zmian 

nawet przy stosunkowo niewielkim stopniu zanieczyszczenia. Skład chemiczny osadów jest 

również niejednokrotnie lepszym wskaźnikiem zanieczyszczenia środowiska wodnego niż 

znajomośd składu chemicznego wody, który jest bardziej zmienny w czasie (Szarek-Gwiazda 

2013). Jednocześnie należy podkreślid, że rola osadów dennych w ocenie stanu środowiska 

wodnego nabiera coraz większego znaczenia, ponieważ niepodważalny jest bezpośredni 

związek pomiędzy jakością osadów dennych a potencjałem ekologicznym i stanem 

zanieczyszczenia wód (Szalioska 2011). 

Wśród zanieczyszczeo osadów dennych istotny udział mają metale ciężkie, które przy 

określonej zawartości charakteryzuje: szkodliwośd i toksycznośd dla organizmów żywych, 

trwałośd form umożliwiająca ich migrację na znaczne odległości oraz zdolnośd do włączenia 

w łaocuchy pokarmowe (Ciszewski i in. 2013, II.D.72). Ważną cechą, która wyróżnia metale 

ciężkie od innych substancji niepożądanych jest to, że nie ulegają one biodegradacji, a 

jedynie biotransformacji na skutek zachodzących w osadach dennych złożonych procesów 

fizyczno-chemicznych i biologicznych. Procesy te decydują o mobilności i biodostępności 

metali ciężkich w układzie osad denny – woda – organizm. Metale ciężkie w wodach 

powierzchniowych są transportowane zarówno w roztworze, w postaci związków 

rozpuszczonych (jonowych i kompleksowych) oraz koloidów i zawiesin (w fazie stałej). 
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Przejście pomiędzy tymi fazami jest możliwe dzięki procesom sorpcji i desorpcji oraz 

wytrącania. Metale zakumulowane w osadach dennych mogą stanowid wtórne źródło 

zanieczyszczenia wód, jeśli nastąpi zmniejszenie wartości pH wody, zmiana potencjału redox, 

zwiększenie zasolenia i stężenia związków kompleksujących metale (Ryborz-Masłowska 

2004). Powtórne uruchomienie metali może również wystąpid w czasie prowadzenia 

pogłębiania zbiorników w wyniku wydobywania osadów stosując różnorodne systemy ich 

transportu i deponowania na polach refulacyjnnych. Należy również podkreślid, że zgodnie z 

Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. w 

zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, cztery metale ciężkie (Cd, 

Pb, Hg, Ni) i ich związki zostały wskazane jako niebezpieczne substancje priorytetowe, które 

powinny zostad całkowicie wyeliminowane ze środowiska, ze względu na wysoce toksyczne 

właściwości, podatnośd na bioakumulację oraz trwałośd. Tym samym ocena ryzyka 

związanego z zanieczyszczeniem osadów dennych tymi pierwiastkami jest istotnym 

elementem badania jakości osadów dennych oraz niezbędnym krokiem dla realizacji zapisów 

dyrektyw unijnych. 

Całkowite zawartości metali pozwalające na ocenę stopnia zanieczyszczenia osadów, 

są jednak niewystarczającym wskaźnikiem ich wpływu na żywe organizmy. Nie dają one 

pełnej informacji o ich chemicznej reaktywności, związanej z mobilnością i możliwości 

przejścia do wód, a dalej do obiegu geochemicznego. Problem ten jest dośd istotny ze 

względu na to, że ocena zagrożenia środowiska wodnego na podstawie całkowitej zawartości 

metali pomija istotne czynniki determinujące ich mobilnośd, biodostępnośd i toksycznośd 

(Farkas i in. 2007). Dobrą metodą, która umożliwia ocenę mobilności i potencjalnej 

biodostępności metali jest jednoetapowa lub wieloetapowa ekstrakcja chemiczna (Du Laing i 

in. 2009). Do oznaczania frakcji biodostępnej oraz oceny zdolności migracyjnych metali 

związanych z fazą stałą wykorzystuje się ekstrakcje pojedyncze, natomiast dla uzyskania 

informacji pozwalającej na poznanie form występowania metali, ich pochodzenia, sposobu 

związania ze składnikami matrycy, możliwości uruchamiania i transportu, prowadzi się 

sekwencyjne ekstrakcje wieloetapowe (Bezak-Mazur 2004). Metody sekwencyjnej ekstrakcji 

chemicznej pozwalają wydzielid różne formy metali, od słabo związanych z fazą stałą (formy 

rozpuszczalne, wymienne) aż do form związanych trwale (formy związane z materią 

organiczną, rezydualna) mniej mobilnych i tym samym potencjalnie mniej zagrażających 

środowisku. Formy metali rozpuszczalne i związane wymiennie są uznawane za potencjalnie 
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biodostępne dla organizmów. Oprócz badania form metali istotne znaczenie dla analizy ich 

mobilności oraz geochemii mają badania wód porowych (faza ciekła osadów) (Leitgib i in. 

2007). Woda porowa stanowi wypełnienie pomiędzy ziarnami osadów, pozostaje w ciągłym 

kontakcie z osadami, a zatem może przyjmowad od nich zanieczyszczenia. To czynni z wody 

porowej cenne narzędzie do oceny stopnia zanieczyszczenia osadów metalami i ich 

potencjalnej biodostępności. Nie bez znaczenia jest również poznanie innych właściwości 

fizczno-chemicznych osadów, które determinują zawartośd metali ciężkich w osadach. 

Ryzyko w środowisku, w literaturze przedmiotu, określane jest jako 

prawdopodobieostwo wystąpienia szkodliwego efektu u organizmów żywych narażonych na 

działanie szkodliwego czynnika/czynników (Kalinowski i Załęska-Radziwiłł 2009). Obecnie 

ocena ryzyka związanego z obecnością metali ciężkich w osadach dennych polega najczęściej 

na zbadaniu ich zawartości na drodze analiz chemicznych. Jednak sam monitoring chemiczny 

nie zawsze ukazuje realne zagrożenie związane z obecnością metali ciężkich w osadach 

dennych. Również metody frakcjonowania chemicznego nie zawsze dają adekwatne 

informacje o rzeczywistej mobilności i biodostępności metali (Prokop i in. 2003). Z punktu 

widzenia oceny stopnia zagrożenia środowiska wodnego, istotne jest natomiast ustalenie w 

jakim stopniu metale ciężkie zawarte w osadach są czynnikiem mającym negatywny wpływ 

na to środowisko, a zatem czy mogą byd uważane za czynnik stresowy dla organizmów. 

Użytecznym narzędziem badawczym do oceny efektów działania metali ciężkich w procesie 

szacowania zagrożenia i ryzyka w ekosystemach wodnych są testy ekotoksykologiczne 

(biotesty) (Latif i Licek 2004, Mankiewicz-Boczek i in. 2008, Goncalves i in. 2013, Besser i in. 

2014). Biotesty wykorzystują jako wskaźnik organizm żywy i polegają na kontrolowanej jego 

ekspozycji na działanie substancji toksycznych obecnych w próbce oraz jakościowej i 

ilościowej ocenie efektów tego działania (Załęska-Radziwił 2007, Wilk i Szalinska 2011). 

Biorąc powyższe pod uwagę, badania stanowiące opisane poniżej osiągnięcie 

naukowe miały na celu nie tylko zbadad zawartośd, mobilnośd i biodostępnośd metali 

ciężkich w osadach dennych, ale przede wszystkim ocenid ich ekotoksycznośd oraz 

zintegrowad ww. parametry w kompleksowej ocenie ryzyka związanego z występowaniem 

metali ciężkich w osadach zarówno w środowisku wodnym jak i lądowym w przypadku ich 

składowania lub przyrodniczego wykorzystania. Cel ten realizowano na podstawie analizy: 

1) całkowitej zawartości metali ciężkich w osadach dennych oraz oceny stopnia 

zanieczyszczania osadów dennych tymi substancjami (publikacje 2.1, 2.4, 2.5); 
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2) mobilności i potencjalnej biodostępności metali ciężkich w osadach dennych (publikacje 

2.2, 2.4, 2.5, 2.8); 

3) ekotoksyczności osadów dennych przy wykorzystaniu biotestów i określenia zależności 

korelacyjnych pomiędzy zawartością metali a odpowiedzią organizmów testowych 

(publikacje 2.1, 2.2, 2,4); 

4) obiegu metali ciężkich w trakcie zagospodarowania osadów na lądzie (publikacje 2.3, 2.6, 

2.7). 

 
Omówienie wyników badao będących podstawą osiągnięcia  
 

I. Całkowita zawartośd metali ciężkich w osadach dennych oraz ocena stopnia ich 
zanieczyszczenia 

Punktem wyjścia dla podjęcia ww. zagadnieo były wyniki badao przedstawione w 

pracach Baran i in. 2016 (publikacja 2.1), Baran, Tarnawski 2013 (publikacja 2.4), Baran i in. 

2011 (publikacja 2.5), w których skupiłam się na następujących zagadnieniach: 1) zawartości 

metali ciężkich w osadach dennych; 2) wpływie czynników naturalnych i antropogenicznych 

na oznaczone zawartości metali w osadach; 3) analizie źródeł oznaczonych zawartości metali; 

4) wykorzystaniu różnych kryteriów/wskaźników w ocenie poziomu zanieczyszczania osadów 

dennych metalami ciężkimi. Osady denne pochodziły z trzech zbiorników zaporowych 

zlokalizowanych w południowej części Polski: zbiornik Rybnik na rzece Ruda (publikacja 2.1), 

zbiornik Zesławice na rzece Dłubnia (publikacja 2.4) oraz Chaocza na rzece Czarna 

Staszowska (publikacja 2.5). Zbiorniki te znajdują się w zlewniach zróżnicowanych pod 

względem geomorfologicznym, geologicznym, hydrologicznym oraz antropogenicznym. 

Obiekty te różnią się też parametrami technicznymi i rodzajem użytkowania (publikacje 2.1, 

2.4, 2.5). 

Największą średnią zawartośd metali (Cd, Pb, Zn, Ni, Cu i Cr) stwierdziłam w osadach 

zbiornika Rybnik, pośrednią w osadach dennych zbiornika Chaocza, a najmniejszą w osadach 

zbiornika Zesławice. Największe zróżnicowanie (CV%) zawartości tych metali wykazałam 

również w osadach zbiornika Rybnik: Cu – 157%; Cd, Cr – 132%; Zn – 114%; Ni – 102%; Pb – 

50% (publikacja 2.1), następnie zbiornika Chaocza: Cu – 61%, Ni – 50%; Zn, Cd – 39%, Cr – 

38%, Pb – 36% (publikacja 2.5), a najmniejsze, za wyjątkiem Cd, w osadach zbiornika 

Zesławice: Cd – 52%; Ni – 31%; Cu - 21%; Pb – 19%; Zn - 17% (publikacja 2.4). Według badao 

Han i in. (2006) małe wartości współczynnika zmienności, poniżej 50%, mogą świadczyd o 
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naturalnej zawartości metali ciężkich w osadach, natomiast wartości CV powyżej 50% 

wskazują na antropogeniczne ich źródło. Według tego kryterium zawartośd wszystkich 

analizowanych metali w osadach dennych zbiornika Rybnik oraz Ni w osadach dennych 

zbiornika Chaocza może wskazywad na ich pochodzenie antropogeniczne, natomiast w 

osadach zbiornika Zesławice na pochodzenie naturalne (publikacje 2.1, 2.4, 2.5). W osadach 

zbiornika Rybnik (publikacja 2.1), pomimo dużego zróżnicowania zawartości metali, ich 

przestrzenne rozmieszczenie w osadach było bardzo podobne. Największą zawartośd metali 

oznaczono w osadach strefy wylotowej znajdującej się niedaleko zapory, w części wlotowej 

zbiornika oraz poza groblą. Dużą zawartośd metali stwierdzono również w części środkowej 

zbiornika (publikacja 2.1). Przestrzenne rozmieszczenie metali w osadach dennych zbiornika 

Zesławice charakteryzowało się następującymi zależnościami: większą zawartośd metali 

oznaczyłam w osadach dennych zbiornika I niż w zbiorniku II. W zbiorniku I największą 

zawartośd metali wykazałam w osadach w strefie przyzaporowej, mniejszą w osadach w 

strefie środkowej, a najmniejszą w strefie wlotowej. W zbiorniku II największą zawartośd Zn, 

Cd i Pb stwierdziłam w strefie środkowej, a Ni i Cu w strefie zaporowej (publikacja 2.4). W 

osadach zbiornika Chaocza największą zawartości metali ciężkich oznaczyłam w próbkach 

osadów pobranych w strefie wlotowej zbiornika, następnie w strefie wylotowej przy zaporze, 

a najmniejszą w środkowej części zbiornika (publikacja 2.5). 

Nie można przeprowadzid wiarygodnej oceny zawartości metali w osadach bez 

znajomości innych ich właściwości fizycznych i chemicznych. Powszechnie uważa się, że 

miarą zdolności osadów dennych do akumulowania metali ciężkich jest przede wszystkim 

zawartośd frakcji ilastej, węgla organicznego oraz wartośd pH. Dlatego też kolejnym etapem 

w moich badaniach było ustalanie, które z wymienionych czynników determinowały 

zawartośd i rozkład przestrzenny metali w badanych osadach dennych. W osadach zbiornika 

Rybnik aż w 66% próbkach dominowała frakcja piasku, w 24% próbkach frakcja iłu, a w 10% 

próbkach frakcja pyłu. Największą zawartośd frakcji najdrobniejszych stwierdziłam w osadach 

pobranych w strefie wlotowej oraz poza groblą (publikacja 2.1). Osady wykazywały odczyn 

od kwaśnego i lekko kwaśnego w strefie wlotowej do obojętnego i zasadowego w strefie 

wylotowej (przy zaporze). Osady zbiornika Rybnik były bogate w węgiel organiczny (0,9 - 

211,6 g ∙ kg-1 s.m.) (publikacja 2.1). Skład granulometryczny osadów dennych zbiornika 

Zesławice był jednorodny, z dominacją frakcji drobniejszych. Osady te zakwalifikowałam jako 

pył oraz pył gliniasty, a w strefie wlotowej zbiornika jako piasek gliniasty. Osady zbiornika 
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Zesławice miały odczyn zasadowy i obojętny. Zawartośd materii organicznej w osadach 

dennych mieściła się w zakresie od 13 do 108 g ∙ kg-1 s.m. (publikacja 2.4). Osady denne 

zbiornika Chaocza zakwalifikowałam do grupy utworów o składzie granulometrycznym 

piasku gliniastego (strefa wylotowa, przy zaporze), gliny (strefa środkowa) oraz gliny pylastej 

(strefa wlotowa). Osady miały odczyn od obojętnego do zasadowego (publikacja 2.5). W 

osadach tego zbiornika zawartośd materii organicznej wahała się od 99,7 do 112,2 g ∙ kg-1 

s.m. W celu poznania, które z powyższych czynników determinowały zawartośd metali 

ciężkich w badanych osadach, przeprowadzałam analizę korelacyjną. W osadach dennych 

zbiornika Rybnik za akumulację metali były odpowiedzialne głównie zawartośd węgla 

organicznego oraz frakcji iłu i pyłu. Wykazałam istotną statystycznie dodatnią korelację 

pomiędzy zawartością metali a zawartością C–organicznego oraz frakcji iłu i pyłu (publikacja 

2.1). Wielu autorów sugeruje, że istotne dodatnie zależności pomiędzy zawartością węgla 

organicznego a zawartością metali w osadach wskazuje na ich antropogeniczne pochodzenie 

(Shaheen i Rinklebe 2014). Na uwagę zasługuje również to, że wartości współczynników 

korelacji między zawartością frakcji iłu i zawartością metali miały większe wartości niż 

współczynniki dla frakcji pyłu (publikacja 2.1). Wskazuje to, że najdrobniejsze frakcje mają 

dużą zdolnośd do absorpcji kationów metali na ich powierzchni i tym samym zwiększania 

całkowitej zawartości metali w osadach. W osadach zbiornika Rybnik wykazałam również 

istotną ujemną korelację pomiędzy zawartością frakcji piasku a zawartością metali. Nie 

stwierdzono natomiast istotnej zależności pomiędzy pH a zawartością metali (publikacja 

2.1). Jak wskazano wyżej oraz w innych badaniach, zawartośd poszczególnych metali w 

osadach zwiększa się od frakcji najgrubszej do najdrobniejszej (Aleksander-Kwaterczak 

2007). Otrzymane wyniki dotyczące osadów dennych zbiornika Chaocza nie potwierdziły 

powyższej zależności (publikacja 2.5). W zbiorniku Chaocza nie zachodzi typowe zjawisko 

segregacji ziarnowej, które obserwowano w innych obiektach. Może to byd spowodowane 

dużym wypłyceniem części wlotowej zbiornika, zarośnięciem roślinnością wodną oraz 

niewłaściwym przygotowania czaszy przed jej zalaniem, polegającym na nie usunięciu 

roślinności, w tym pni i korzeni drzew oraz krzewów. Częste utrzymywanie się niskich stanów 

wody powoduje zatrzymanie dostarczanego rumowiska przed wlotem do zbiornika. Sytuacja 

zmienia się podczas dużych wezbrao, kiedy to fala powodziowa wnosi w dalsze strefy 

zbiornika grubszy materiał denny, unosząc równocześnie drobne frakcje mineralne. 

Zmniejszenie szerokości zbiornika w strefie środkowej, powodujące lokalne zwiększenie 



 9 

prędkości, może przyczyniad się do zwiększenia siły unoszenia cząstek wtórnie objętych 

transportem sedymentów (publikacja 2.5). Utwory piaszczyste w strefie przy zaporowej 

mogą stanowid również produkty abrazji (brzegi stanowią piaszczyste plaże) oraz utwory 

rodzime wyścielające dolinę rzeki Czarna Staszowska (publikacja 2.5). Podobnie jak dla 

osadów dennych zbiornika Rybnik, w przypadku osadów dennych zbiornika Chaocza 

wykazałam istotną dodatnią korelację pomiędzy zawartością metali (Zn, Ni, Cr i Pb) a 

zawartością materii organicznej oraz ujemną z pH osadów (publikacja 2.5). Dośd znaczne 

zawartości materii organicznej występujące w osadach dennych zbiornika Chaocza są 

dostarczane z powierzchni całej zlewni. W obu zbiornikach zawartośd materii organicznej w 

osadach dennych różnicowała zawartośd oznaczonych metali ciężkich. 

Zależności pomiędzy poszczególnymi metalami ciężkimi w osadach dennych może 

wynikad z ich geochemicznych powiązao, a także może informowad o ich źródłach 

pochodzenia (Suresh i in. 2012, Majumder i in. 2015). W osadach dennych zbiornika Rybnik 

stwierdziłam istotne dodatnie korelacje pomiędzy zawartością poszczególnych metali 

(publikacja 2.1), co wskazuje na takie same źródło ich pochodzenia i transport do zbiornika. 

Dominującym źródłem metali w wodach zbiornika i rzek Ruda oraz Nacyny (główne rzeki 

zasilająca zbiornik Rybnik) są oczyszczone ścieki przemysłowe emitowane przez Elektrownię 

Rybnik, ścieki komunalne, deszczowe, ścieki ze stacji uzdatniania wody oraz odsoliny z 

chłodni kominowych (publikacja 2.1). Rzeka Ruda jest również odbiornikiem ścieków 

komunalnych pochodzących z oczyszczalni miejskich i przemysłowych innych zakładów. 

Innym źródłem zanieczyszczeo akwenu jest suchy opad. Zbiornik w Rybniku leży na terenie, 

w którym emisje zanieczyszczeo pyłowych i gazowych stanowiły ok. 19% całkowitej emisji w 

Polsce (Loska i Wiechuła 2003). Druga rzeka Nacyna dopływająca do zbiornika odprowadza 

ścieki Kompani Węglowej. Wody Nacyny prowadzone są rurociągiem omijającym zbiornik 

Rybnik, jednakże niewystarczająca wydajnośd przepompowni powoduje okresowe 

przelewanie wód Nacyny bezpośrednio do zbiornika (publikacja 2.1). W pracach Kosteckiego 

(2004) oraz Kosteckiego i Kowalskiego (2004), podobnie jak w moich badaniach, wykazano 

silne zróżnicowanie w przestrzennym rozmieszczeniu metali, materii organicznej oraz frakcji 

mineralnych w osadach dennych zbiornika Rybnik (publikacja 2.1). Za taki stan są 

odpowiedzialne warunki hydrodynamiczne panujące w zbiorniku, będące skutkiem 

antropopresji, wyrażające się dodatkowymi ruchami mas wodnych. Zjawiska mieszania i 

przemieszczania mas wodnych w zbiorniku wynikające z zrzutu wód przemysłowych (dopływ 
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wód podgrzanych z elektrowni) są silniejsze niż czynniki naturalne (dopływ wód rzeki Ruda) i 

powodują zniekształcenie naturalnych warunków limnologicznych oraz formowanie się stref 

z dużą zawartością metali w osadach (publikacja 2.1). Zmiany temperatury wody powodują 

cyrkulację pionową mas wodnych i zmienne warunki w miejscu mieszania się wód 

zbiornikowych i zasilającej rzeki. Wymuszony obieg wody w zbiorniku przyczynia się do 

powstawania turbulencji i prądów wstecznych w układzie poziomym - odmienny ruch 

warstw przydennych względem powierzchniowych (publikacja 2.1). 

W osadach dennych zbiornika Zesławice oraz Chaocza również wykazałam istotne 

zależności korelacyjne pomiędzy poszczególnymi parami metali. W osadach zbiornika 

Zesławice stwierdzono silną zależnośd pomiędzy parami metali: Zn a Pb, Cd, Cu i Ni, 

pomiędzy Cd a Pb, Ni i Cu, pomiędzy Pb a Ni i Cu oraz pomiędzy Cu a Ni (publikacja 2.4), z 

kolei w osadach dennych zbiornika Chaocza dla Zn a Cr, Ni i Pb, pomiędzy Ni a Cr i Pb, 

pomiędzy Cr a Pb oraz pomiędzy Cu i Cd (publikacja 2.5). Silne korelacje liniowe pomiędzy 

indywidualnymi parami metali ciężkich, potwierdzają jednakowe ich pochodzenie, 

najczęściej naturalne w zbiorniku Zesławice oraz częściowo naturalne i antropogeniczne w 

zbiorniku Chaocza. Analizując wzajemne zależności pomiędzy zawartością różnych metali, w 

odrębny sposób potraktowano żelazo, gdyż korelacja pomiędzy zawartością żelaza i 

zawartością innego pierwiastka może umożliwid odróżnienie osadów o naturalnej zawartości 

pierwiastka od wzbogaconych wskutek działalności człowieka. Brak współzależności 

pomiędzy zawartością żelaza i innymi metali ciężkimi może wskazywad na ich 

antropogeniczne pochodzenie. W osadach zbiornika Zesławice stwierdzono istotną korelację 

pomiędzy zawartością żelaza a zawartością analizowanych metali, co potwierdza ich 

naturalne pochodzenie (publikacja 2.5). W osadach dennych zbiornika Chaocza w większości 

przypadków zawartośd Fe była istotnie dodatnio skorelowana z Zn, Cr, Pb i Ni, a nie 

stwierdzono istotnej korelacji z Cu i Cd, co wskazuje odpowiednio na ich naturalne lub 

antropogeniczne pochodzenie (publikacja 2.5). W osadach dennych zbiornika Rybnik 

wykazałam również bardzo silne zależności pomiędzy zawartościami Fe i pozostałych metali 

(publikacja 2.1). Jednak ze względu na intensywną antropopresję obszaru, na którym 

znajduję się ten zbiornik, wysokie naturalne tło metali dla obszaru Śląska oraz zaburzenie 

procesów hydrodynamicznych w zbiorniku można sądzid, że zależności geochemiczne 

pomiędzy metalami w osadach tego zbiornika ulegają zakłóceniu. 
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W celu wyznaczenia poziomu zanieczyszczania osadów dennych metalami ciężkim 

zastosowałam różne metody (publikacje 2.1, 2.4, 2.5). Warto w tym miejscu dodad, że 

metody te bazują na całkowitych zawartościach metali w osadach dennych oraz niektóre z 

nich pozwalają na ilościową ocenę skumulowanych zagrożeo związanych z metalami 

działającymi sumarycznie. Wiele metod opiera się na tradycyjnym „chemicznym” podejściu 

tzn. tylko na znajomości zawartości metali w osadach. Inne, takie jak Standardy Jakości 

Osadów (SQG), zostały uzupełnione o aspekty biologiczne (Macdonald i in. 2000), co 

umożliwia ocenę potencjalnego zagrożenia związanego z obecnością substancji szkodliwych 

dla organizmów żywych bytujących w środowisku przydennym. W ocenie zawartości metali 

w badanych osadach dennych wykorzystałam następujące wskaźniki: tło geochemiczne 

(publikacja 2.5), klasy czystości osadów dennych (Bojakowska 2001) (publikacje 2.1, 2.4), 

współczynnik zanieczyszczenia (Cf Contamination Factor) oraz stopieo zanieczyszczania (Cd 

Contamination Degree) (publikacja 2.1). Potencjalne zagrożenie dla organizmów związane z 

całkowitą zawartością metali ciężkich w osadach oceniłam przy wykorzystaniu SQGs: 

wskaźników numerycznych TEC (TEC - Treshold Effect Concentration) i PEC (Probable Effect 

Concentration, publikacje 2.1, 2.4), wskaźnika mean PEC quotients (publikacja 2.1) oraz 

Indeksu Potencjalnego Ryzyka Ekologicznego (Potential Ecological Risk Index PERI) 

(publikacja 2.1). Warto dodad, że wskaźniki na poziomie wartości progowych TEC służą do 

identyfikacji stężeo zanieczyszczeo, poniżej których szkodliwe oddziaływanie na organizmy 

bentosowe nie jest oczekiwane. Przeznaczeniem wskaźników na poziomie wartości 

prawdopodobnych PEC jest wyróżnienie stężeo, przy przekroczeniu których są częste 

spodziewane negatywne oddziaływania na organizmy bentosowe (Macdonald i in. 2000). 

Zastosowanie SQG pozwoliło na ocenę potencjalnego zagrożenia związanego z 

występowaniem poszczególnych metali w osadach, a wskaźniki mean PEC quotients oraz 

PERI umożliwiły ocenę sumarycznego ich działania na organizmy. 

Najprostszą metodę oceny jakości osadów dennych pod względem zawartości metali 

ciężkich zastosowałam dla zbiornika Chaocza (publikacja 2.5). Porównując zawartości metali 

ciężkich w osadach dennych zbiornika Chaocza do wartości tła geochemicznego 

stwierdziłam, że tylko zawartości Cd w obrębie całego zbiornika nie przekroczyły wartości tła. 

Zawartości Ni i Pb tylko w strefie środkowej zbiornika były niższe od wartości tła 

geochemicznego, natomiast wartości pozostałych metali (Zn, Cu, Cr) znacznie przewyższały 

te wartości (publikacja 2.5). W osadach dennych zbiornika Zesławice blisko 95% pobranych 
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próbek zaliczono do II klasy czystości, tj. osady średnio zanieczyszczone (publikacja 2.4). 

Jedynie osady pobrane w punkcie 11 wykazywały I klasę czystości (osady 

niezanieczyszczone). W przypadku niklu wartośd TEC nie była przekroczona w żadnej badanej 

próbce. Wartości progowe dla cynku zostały przekroczone w 81% próbek, dla kadmu w 35% 

próbek, a dla Pb i Cu w 95% próbek. W żadnej próbce nie została przekroczona wartośd 

prawdopodobna PEC. Przewiduję się, że próbki osadów, w których wykazano zawartości 

metali pomiędzy wartościami TEC i PEC są potencjalnie nietoksyczne, a częstośd 

występowania ich toksyczności jest większa niż dla wartości TEC, ale mniejsza niż dla 

wartości PEC (publikacja 2.4). Osady denne zbiornika Rybnik zakwalifikowałam do klasy II 

(średnio zanieczyszczone) - 56% próbek, do klasy III (osady zanieczyszczone) - 20% próbek 

oraz do klasy IV (bardzo zanieczyszczone) - 24% próbek (publikacja 2.1.). Analizując 

zawartośd poszczególnych metali w osadach zbiornika Rybnik przy wykorzystaniu 

współczynnika zanieczyszczenia (Ci
f, Contamination Factor) wykazałam, że osady są mało 

zanieczyszczone Cr, średnio Ni i Zn, znacznie Pb i bardzo Cd i Cu (publikacja 2.1). Wartośd 

wskaźnika łącznego zanieczyszczania metalami (Cd, Conatmiantion Degree) osadów dennych 

zbiornika Rybnik wskazywała, że osady są średnio (12% próbek), znacznie (42% próbek) oraz 

bardzo (46% próbek) zanieczyszczone metalami ciężkimi (publikacja 2.1). W osadach 

zbiornika Rybnik wartości progowe TEC zostały przekroczone dla Pb (100% próbek), Cu (70% 

próbek), Zn (46% próbek), Cd (24% próbek), Cr (18% próbek) oraz Ni (14% próbek). Z kolei 

wartości prawdopodobne PEC zostały przekroczone dla Cu (30% próbek), Zn i Cd (26% 

próbek), Ni (18% próbek), Cr (8% próbek) oraz Pb (4% próbek). Oceniając zagrożenie 

związane z występowaniem sumarycznym metali w badanych osadach (mean PEC quotients) 

wykazano, że 68% próbek osadów było potencjalnie nietoksycznych, a 32% próbek 

potencjalnie toksycznych. Rozważając wskaźnik mean PECQ indywidualnie dla każdego 

metalu, stwierdzono największe potencjalne ryzyko związane z występowaniem Cd i Cu, a 

następnie wynikające z obecności kolejno Zn > Pb > Ni > Cr (publikacja 2.1). Analizując 

wartośd Indeksu Potencjalnego Ryzyka Ekologicznego (PERI) wykazałam, że 70% próbek 

osadów powoduje niskie, 12% próbek silne i poważne oraz 6% próbek średnie ryzyko 

związane z występowaniem metali w osadach dennych zbiornika Rybnik (publikacja 2.1). 

Największe potencjalne ryzyko, podobnie jak wyżej, wykazałam dla Cd i Cu, a następnie 

kolejno dla Pb > Ni > Cr > Zn (publikacja 2.1). Przeprowadzona analiza korelacji dowiodła 

silną pozytywną zależnośd pomiędzy mean PECQ a PERI (r = 0,98, p<0,001) i Cd (r = 0,97, 
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p<0,001) oraz pomiędzy PERI i Cd (r = 0.98, p<0.001) (publikacja 2.1). Pokazuje to, że te trzy 

wskaźniki są wysoce kompatybilne w ocenie stopnia zanieczyszczenia metalami osadów 

dennych zbiornika Rybnik. Powyższe korelację wskazują również, że w osadach dennych 

zbiornika Rybnik, zarówno substancje odpowiedzialne za występującą w zbiorniku 

eutrofizację (TOC, TN) jak i analizowane metale ciężkie mogą mied to samo źródło 

(publikacja 2.1). 

 

II. Mobilnośd i potencjalna biodostępności metali ciężkich w osadach dennych  

Kolejnym krokiem w analizie ryzyka było określenie form występowania metali w 

osadach dennych i ich oznaczenie ilościowe. Miarodajna ocena zagrożenia środowiska 

związanego z metalami ciężkimi wymaga określenia udziału form i frakcji metali składających 

się na całkowitą zawartośd danego metalu w osadach dennych. W analizie ryzyka, 

szczególnie przydatna jest znajomośd zawartości form metali łatwo rozpuszczalnych lub 

wymiennych, ze względu na możliwośd ich uruchamiania z fazy stałej i przenikania do 

środowiska wodnego, gdzie stają się biologicznie dostępne. W związku z tym 

przeprowadziłam frakcjonowanie metali w osadach dennych mające na celu określenie 

potencjalnego niebezpieczeostwa uwalniania się ich z osadów dennych w środowisku. Do 

wyodrębnienia różnych formy metali w osadach dennych zastosowałam ekstrakcję 

jednoetapową (publikacja 2.5), wieloetapową (publikacje 2.2, 2.8), a także zbadałam 

zawartości metali w wodzie porowej (publikacja 2.4). 

Ekstrakcję jednoetapową zastosowałam w badaniach mobilności metali w osadach 

dennych zbiornika Chaocza (publikacja 2.5). Technika ta opiera się na jednoetapowym 

wymywaniu próbek osadu z użyciem roztworu symulującego naturalne warunki 

przechodzenia metali z osadu bezpośrednio do roztworu. Wyniki uzyskane na drodze tego 

typu ekstrakcji pozwalają oszacowad potencjalną biologiczną przyswajalnośd metalu, a w 

przypadku użycia wody destylowanej ich podatnośd na wymywanie. W badaniach 

zastosowałam trzy roztwory ekstrahujące (w kolejności od najmniejszej siły ekstrakcyjnej): 

woda destylowana, chlorek wapnia (0,01 mol CaCl2 ∙ dm-3) i kwas solny (1 mol HCl ∙ dm-3) 

(publikacja 2.5). Oznaczenie ilości metali rozpuszczalnych w 1 mol HCl ∙ dm-3 pozwala 

oszacowad ich uruchomienie się w wyniku zakwaszenia środowiska, w którym występują. 

Generalnie kwas solny wymywa metale związane w takich frakcjach jak: wymienna, 

węglanowa, tlenków Fe/Mn i materii organicznej, jednak nie odzwierciedla faktycznego ich 



 14 

zagrożenia dla organizmów. Zastosowanie obojętnego roztworu 0,01 mol CaCl2 ∙ dm-3 

umożliwia natomiast wyodrębnienie z osadów mobilnej, łatwo dostępnej frakcji metali 

ciężkich (frakcja biodostępna), która w warunkach naturalnych może uwolnid się z osadów 

dennych, stanowiąc rzeczywiste zagrożenie dla organizmów żywych (Kim i in. 2015). Metale 

ciężkie ekstrahowane wodą destylowaną są najbardziej mobilne oraz potencjalnie dostępne. 

Składniki te będą się również uruchamiad i przemieszczad z osadów pod wpływem wody 

opadowej, bezpośrednio po wprowadzeniu ich do środowiska lądowego (np. składowanie 

osadów na lądzie). W badaniach wykazałam, że rozpuszczalnośd metali ciężkich w wodzie 

destylowanej i 0,01 mol CaCl2 ∙ dm-3 była bardzo mała, co ma związek z małym stężeniem 

jonów wodorowych (pH 6,89 – 7,22) w osadach zbiornika Chaocza (publikacja 2.5). 

Rozpuszczalnośd metali ciężkich w wodzie destylowanej i chlorku wapnia w odniesieniu do 

całkowitej ich zawartości stanowiła od 0,04 do 5,46%, a w 1 mol HCl ∙ dm-3 od 7,83 do 

58,07% (publikacja 2.5). Wykazałam największą mobilnośd metali w osadach dennych 

pobranych ze strefy wlotowej. W strefie tej oznaczono też największą całkowitą ich 

zawartośd (publikacja 2.5). Powszechnie uważa się, że odczyn osadów może wpływad na 

mobilnośd metali ciężkich w środowisku. Przeważa opinia, że metale mogą przechodzid w 

formy mniej rozpuszczalne przy większych wartościach pH. Uważa się, że odczyn ma 

największy wpływ na zawartośd metali ciężkich: im mniejsza wartośd pH, tym większa 

rozpuszczalnośd poszczególnych metali i większa potencjalna mobilnośd metali. W 

niniejszych badaniach stwierdziłam, że odczynu osadów ma istotny wpływ na zmniejszenie 

rozpuszczalności większości badanych pierwiastków. Potwierdzeniem tego są ujemne 

wartości współczynników korelacji pomiędzy wartością pH a zawartością pierwiastków w 

osadach (publikacja 2.5). Zawartośd rozpuszczalnych form metali zależała też od całkowitej 

ich zawartości, o czym świadczą istotnie dodatnie korelacje pomiędzy zawartością form 

mobilnych a ich całkowitą zawartością w osadach (publikacja 2.5). Ze względu na obojętny i 

zasadowy odczyn osadów, znaczną zawartośd materii organicznej, stosunkowo małą 

całkowitą zawartości metali oraz małą ich mobilności (woda destylowana, chlorek wapnia) 

wykazałam, że osady ze zbiornika Chaocza nie stanowią zagrożenie dla środowiska wodnego 

oraz lądowego po ewentualnym wydobyciu. Oznaczona większa rozpuszczalnośd metali 

ciężkich przy ekstrakcji 1 mol HCl ∙ dm-3, może jednak wskazywad na potencjalne ryzyko 

związane z mobilnością metali, szczególnie Pb, Zn i Cd w warunkach zmiany odczynu 

środowiska. 
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Ekstrakcję wieloetapową przy wykorzystaniu sekwencyjnej ekstrakcji chemicznej 

zastosowałam w badaniach mobilności metali z osadów dennych zbiornika Zesławice 

(publikacja 2.8) oraz Rybnik (publikacja 2.2). Sekwencyjna ekstrakcja chemiczna metali 

ciężkich jest uważana za ważne źródło informacji o ruchliwości metali w osadach dennych i 

ma przełożenie na mechanizmy zachowania się metali w środowisku m.in. na ich mobilnośd, 

transport oraz biodostępnośd (Rinklebe i Shaheen 2014). Metoda sekwencyjnej ekstrakcji 

chemicznej polega na kolejnym roztwarzaniu fazy mineralnej i organicznej osadów przez 

działanie na tę samą próbkę różnymi roztworami o wzrastającej agresywności i tym samym 

uwalnianiu związanych z nimi metali ciężkich. Ługowanie zachodzi w warunkach 

symulujących zarówno naturalne jak i antropogeniczne zmiany w środowisku i wykorzystuje 

następujące procesy: zakwaszanie, redukcja lub utlenianie. Ekstrakcję wieloetapową 

realizowałam przy wykorzystaniu sekwencyjnej ekstrakcji chemicznej metodą Tessiera w 

osadach dennych zbiornika Zesławice oraz metodą BCR w osadach dennych zbiornika Rybnik 

(publikacje 2.8, 2.2). W metodzie Tessiera wyróżnia się 5 frakcji metali ciężkich: frakcja I – 

metale łatwo wymienne, frakcja II – metale związane z węglanami, frakcja III – metale 

związane z uwodnionymi tlenkami żelaza i manganu, frakcja IV – metale związane z materią 

organiczną, frakcja V – metale trwale związane z minerałami (Tessier i in. 1979). W metodzie 

BCR (modyfikacja) wyodrębnia się 4 frakcje metali: metale wymienne (frakcja I – 

jonowymienna i węglanowa), metale związane z uwodnionymi tlenkami Fe i tlenkami Mn 

(frakcja II - redukcyjna), metale związane z materią organiczną (frakcja III - utlenialna) oraz 

metale trwale związane z minerałami (frakcja IV - rezydulana) (BCR 2001). Za najbardziej 

mobilne, stwarzające największe zagrożenie dla środowiska, uznaje się pierwiastki oznaczone 

we frakcji I. We frakcji tej oznacza się te formy metali, które są łatwo wymienne, wodno i 

kwasorozpuszczalne. Uznaje się, że metale występujące we frakcji I mogą mied pochodzenie 

antropogeniczne, są słabo związane i bardzo łatwo biodostępne. Potencjalnie mobilne 

frakcje (węglanowa, redukcyjna, utlenialna) metali mogą byd biodostępne jeśli ulegną 

zmianie właściwości osadów, np. odczyn, potencjał redox lub w wyniku procesu mineralizacji 

materii organicznej (Knox i in. 2006) (publikacje 2.2, 2.8). 

W osadach dennych zbiornika Zesławice największą mobilnośd wykazano dla Zn, a 

następnie dla Pb ≈ Ni > Cu. Największe ilości metali były związane z frakcją V, najmniejsze zaś 

występowały w formach najłatwiej dostępnych dla organizmów żywych we frakcji I 

(publikacja 2.8). Udziały Zn, Ni i Pb w tej frakcji mieściły się poniżej 1%, a udział Cu poniżej 
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2%. Również zawartości metali w formie związanej z frakcją II były stosunkowo małe, z 

wyjątkiem Zn. Pośrednie ilości metali były związane z uwodnionymi tlenkami Fe i Mn (frakcja 

III) oraz z materią organiczną (frakcja IV) (publikacja 2.8). Są to frakcje średnio mobilne, 

jednak metale związane z materią organiczną w wyniku naturalnie zachodzącej mineralizacji 

mogą przejśd w jedną z pozostałych form. Natomiast metale związane z tlenkami Fe i Mn 

mogą zostad ponownie uwolnione do toni wodnej w przypadku wystąpienia w strefie 

przydennej warunków silnie redukcyjnych. W badanych osadach potencjalne ryzyko 

wtórnego zanieczyszczenia wód cynkiem może wystąpid przy zmianie warunków redox oraz 

pH, natomiast miedzią i niklem podczas mineralizacji materii organicznej. Jednak ze względu 

na niektóre właściwości fizyczno-chemiczne osadów, tj. obojętny lub zasadowy odczyn, 

przeważający udział frakcji pyłu i iłu w składzie granulometrycznym, osady te mogą stanowid 

pułapkę dla metali ciężkich i ograniczad ich mobilnośd nawet przy zmieniających się 

warunkach środowiska (publikacja 2.8). Warto zaznaczyd, że w tej samej publikacji 

przedstawiłam równocześnie badania mobilnośd metali z osadów zbiornika Krempna. 

Dystrybucja metali w poszczególnych frakcjach dla osadów zbiornika Krempna była zbliżona 

do ich rozkładu w osadach zbiornika Zesławice (publikacja 2.8). W osadach zbiornika 

Zesławice do określenia mobilności metali przeprowadziłam również analizę zawartośd 

metali w wodzie porowej (publikacja 2.4). Zawartośd metali w wodzie porowej była znacznie 

mniejsza w porównaniu z fazą stałą osadów i kształtowała się w zakresach: od 24,8 do 78 µg 

Zn, od 0,10 do 0,70 µg Cd, od 3 do 11,8 µg Pb, od 3,5 do 11,85 µg Cu, od 6,8 do 16,4 Ni µg ∙ 

dm-3 (publikacja 2.4). Podsumowując, duży udział metali we frakcji V, śladowe ilości metali 

we frakcji I, zasadowy lub obojętny odczyn osadów oraz stosunkowo mała zawartośd metali 

w wodzie porowej może świadczyd o potencjalnie niskim ryzyku ich uwolnienia w przypadku 

wystąpienia zmian chemizmu wód zbiornika. Można zatem stwierdzid, że przy przyrodniczym 

wykorzystaniu tych osadów ryzyko związanie z uwalnianiem metali do środowiska będzie 

niewielkie (publikacja 2.8). 

W osadach zbiornika Rybnik rozkład metali w poszczególnych frakcjach był bardziej 

zróżnicowany (publikacja 2.2). Dominująca ilośd Zn była związana z frakcją I (43-59%), ale 

znaczną rolę w wiązaniu cynku odgrywała również frakcja II (tlenkowa, 23-30%). Miedź 

występowała przede wszystkim we frakcji III (organiczna, 51-85%). W przypadku kadmu 

dominującą frakcją była frakcja III, ale znaczny udział w wiązaniu kadmu miały również 

frakcje I i II (21-46%). Kadm związany z frakcją IV (rezydulana) stanowił tylko od 2-3% 
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całkowitej zawartości tego metalu. Ołów, podobnie jak miedź, występował przede wszystkim 

we frakcji III (51-78%), a tylko znikome ilości ołowiu, do 1%, występowały we frakcji I. 

Zawartośd niklu w poszczególnych frakcjach była bardzo zróżnicowana. Nikiel we frakcji I 

stanowił od 19 do 34%, związany z frakcją II - od 14 do 19%, z frakcją III - od 27 do 33% i z 

frakcją IV - od 21 do 33% całkowitej jego zawartości w osadach. Dominująca ilośd chromu, 

podobnie jak miedzi i ołowiu, była zawiązana z frakcją III (60-61%) (publikacja 2.2). Na 

uzyskane wyniki niewątpliwie miał wpływ skład chemiczny osadów dennych zbiornika Rybnik 

(publikacja 2.2). Analiza korelacji wykazała, że zawartośd materii organicznej, frakcji piasku i 

pyłu wpływają istotnie na mobilnośd metali w osadach dennych zbiornika Rybnik. W 

badaniach nie wykazałam istotnego wpływu pH oraz zawartości frakcji iłu na udział metali w 

poszczególnych frakcjach, za wyjątkiem Pb (publikacja 2.2). Jak podano wcześniej, miarą 

zdolności osadów dennych do akumulowania zanieczyszczeo, oprócz odczynu i zawartości 

frakcji iłu, jest przede wszystkim zawartośd materii organicznej (Farkas i in. 2007, 

Czerniawska-Kusza i Kusza 2011). Materia organiczna ma dużą zdolnośd do kompleksowania 

oraz absorpcji kationów z powodu obecności licznych ujemnych ładunków. Jak wykazała 

analiza korelacyjna, materia organiczna osadów miała istotny wpływał na udział metali w 

poszczególnych frakcjach. Ponadto spośród badanych frakcji największa ilośd Cu, Ni, Cr, Pb i 

Cd była związana z frakcją III organiczną, co wskazuje na tę formę występowania metali, jako 

dominującą w osadach zbiornika Rybnik. Potwierdzeniem znacznego udziału materii 

organicznej w wiązaniu metali ciężkich są również dodatnie istotne korelacje pomiędzy 

zawartością materii organicznej a całkowitą zawartością metali w osadach zbiornika Rybnik, 

co wykazałam w pierwszym rozdziale. Warto zaznaczyd, że analiza frakcjonowana jest 

również przydatna do określenia źródeł pochodzenia metali w osadach dennych, umożliwia 

odróżnienie metali pochodzenia litologicznego od antropogenicznego (publikacja 2.2). 

Metale ciężkie pochodzenia antropogenicznego są obecne głównie w pierwszych frakcjach, a 

we frakcji rezydualnej występują metale pochodzenia litologicznego. Większy udział metali 

we frakcjach I-III niż rezydualnej (frakcja IV) w osadach dennych zbiornika Rybnik sugeruje, że 

metale pochodzą głównie ze źródeł antropogenicznych. Do oceny ryzyka związanego z 

uwalaniem metali ciężkich z osadów ze zbiornika Rybnik zastosowałam klasyfikację RAC (Risk 

Assessment Code) (Singh i in. 2005). W klasyfikacji tej bierze się pod uwagę udział metali 

związanych z frakcją I (wyrażony w %) (publikacja 2.2). W niniejszych badaniach metale 

związane z frakcją I stanowiły od 43 do 59% Zn; od 3 do 41% Cu; od 18 do 46% Cd; od 19 do 
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34% Ni; od 0,4 do 0,7% Pb oraz 1% Cr. Świadczy to o dużym i bardzo dużym ryzyku uwalnia z 

osadów dennych cynku; dużym i średnim miedzi, kadmu i niklu; małym chromu oraz braku 

ryzyka uwalniania w przypadku ołowiu. Największą mobilnośd cynku, kadmu, miedzi i niklu z 

osadów dennych do środowiska wodnego stwierdziłam w przypadku osadów ze strefy 

środkowej zbiornika. Podsumowując, analiza frakcjonowana wykazała, że materia organiczna 

jest głównym czynnikiem kontrolującym udział oraz mobilnośd metali w osadach dennych 

zbiornika Rybnik (publikacja 2.2). 

 
III. Wykorzystanie biotestów w ocenie ekotoksyczności osadów dennych i określenie 
zależności korelacyjnych pomiędzy zawartością metali a odpowiedzią organizmów 
testowych 

Znajomośd całkowitych zawartości metali i ich form biodostępnych uzyskana na 

drodze analiz chemicznych umożliwia tylko ocenę potencjalnych zagrożeo związanych z 

metalami występującymi w osadach dennych. Użytecznym narzędziem, którego 

zastosowanie umożliwia rzeczywistą ocenę ryzyka wynikającego z obecności substancji 

chemicznych w osadach dennych, ich biodostępnośd, toksyczności oraz współdziałanie są 

biotesty (Wadhia i Thompson 2007). W badaniach ekotoksykologicznych, istotnym 

czynnikiem jest dobór odpowiedniej baterii organizmów testowych. Ważne jest, aby 

organizmy należały do różnych grup taksonomicznych i reprezentowały różne ogniwa 

łaocucha troficznego (producentów, konsumentów, destruentów). Dlatego też kolejnym 

etapem w analizie ryzyka była ocena toksyczności osadów dla organizmów żywych przy 

wykorzystaniu biotestów (publikacje 2.1, 2.2, 2.4). Ekotoksycznośd osadów dennych 

zbiornika Zesławice oraz Rybnik zbadałam przy zastosowaniu zestawu trzech biotestów 

wykorzystujących 5 organizmów testowych (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Zestaw biotestów wykorzystanych w badaniach toksyczności osadów 

Poziom troficzny Test Organizm Parametr 
Czas 

trwania 

Producenci  
Phytotoxkit 
Phytotestkit 

Sorghum 
saccharatum, 

Lepidium sativum, 
Sinapis alba 

Inhibicja kiełkowania 
i wzrostu korzeni 

72 h 

Konsumeci  Ostracodtoxkit  
Heterocypris 
incongruens 

Śmiertelnośd, 
Inhibicja wzrostu 

6 dni 

Destruenci  Microtox Vibrio fischeri 
Inhibicja 

luminescencji  
15 min. 
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Dla wyjaśnienie relacji pomiędzy stwierdzoną zawartością metali w osadach a 

toksycznością osadów wykonałam analizę korelacyjną (publikacje 2.1, 2.2, 2.4). Testy 

ekotoksyczności prowadziłam na wodzie porowej (faza ciekła osadów) (publikacje 2.2, 2.4), 

na fazie stałej osadów (publikacje 2.2, 2.4) oraz na całym osadzie dennym (publikacje 2.1, 

2.2). W ocenie toksyczności osadów dennych wykorzystałam system klasyfikacji zagrożeo 

opracowany przez Persoone i in. (2003) (publikacje 2.4, 2.1) oraz jego modyfikację 

(publikacja 2.2).  

W badaniach toksyczności osadów zbiornika Zesławice wykorzystałam dwa biotesty 

Phytotoxkit/Phytotestkit oraz Microtox (publikacja 2.4). Oceniając toksycznośd osadów 

dennych zbiornika Zesławice wykazałam, że większośd badanych próbek osadów dennych 

(67%) oraz wody porowe (71%) miało II klasę toksyczności (próbki niskotoksyczne, niskie 

ostre zagrożenie), a 33% próbek osadów oraz 14% próbek wody porowej wykazywało klasę I 

(próbki nietoksyczne, brak ostrego zagrożenia). Oceniając czułośd przeprowadzonych 

biotestów, więcej reakcji toksycznych odnotowano w teście Microtox wobec V. fischeri niż w 

teście Phytotoxkit wobec roślin testowych (publikacja 2.4). Wśród roślin S. saccharatum 

charakteryzowała się największą wrażliwością na zanieczyszczenia występujące w osadach 

dennych oraz w wodzie porowej. S. alba była najmniej wrażliwa na substancje chemiczne 

występujące w osadach dennych, a L. sativum - w wodzie porowej. W badaniach nie 

wykazałam istotnej korelacji pomiędzy inhibicją luminescencji V. fischeri a inhibicją 

kiełkowania i wzrostu korzeni roślin testowych, co wskazuje na różną wrażliwośd 

organizmów testowych na substancję występujące w osadach dennych. Przeprowadzone 

badania nie potwierdziły również opinii, że wzrost korzeni jest czulszym wskaźnikiem 

toksyczności niż kiełkowanie (An 2002, II.A.1). Jest to szczególnie widoczne w przypadku 

próbek wody porowej, która powodowała w większym inhibicję kiełkowania niż inhibicję 

wzrostu korzeni roślin (publikacja 2.4). Ponadto w badaniach nie stwierdziłam istotnej 

korelacji pomiędzy reakcją organizmów testowych inkubowanych w osadach dennych i w 

wodzie porowej. Wykazałam jedynie, że w 53% były to korelacje dodatnie. Większa 

toksycznośd wody porowej, zwłaszcza dla roślin (kiełkowanie), w porównaniu z toksyczności 

fazy stałej osadów może byd spowodowana zawartością amoniaku w wodzie porowej 

(publikacja 2.4). W wielu badaniach wykazano, że zawartośd amoniaku w wodzie porowej 

ma działanie hamujące na organizmy testowe (Rosen i in. 2008). Z kolei Łukawska-

Matuszewska i in. (2009) wykazała, że V. fischeri jest mało wrażliwa na obecnośd amoniaku 
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w próbkach osadów dennych i wody porowej, stąd też mogą wynikad różnice w odpowiedzi 

organizmów testowych. W badaniach wykonałam analizę korelacji pomiędzy zawartością 

metali w osadach dennych a wynikami toksyczności wobec organizmów testowych 

(publikacja 2.4). Wartości dodatnie współczynników korelacji wskazują na powiązanie 

zawartośd metalu w osadach z toksycznością dla organizmów, natomiast wartości ujemne 

oznaczają, że zwiększone stężenie metalu nie ma wpływu na wzrost toksyczności próbki. 

Stwierdziłam dodatnią korelację pomiędzy zawartością wszystkich analizowanych metali a 

inhibicją wzrostu korzeni L. sativum i S. alba oraz inhibicją luminescencji V. fischeri. 

Zawartośd metali w osadach nie powoduje zwiększenia inhibicji kiełkowania roślin testowych 

oraz wzrostu korzeni S. saccharatum. Otrzymane wyniki nie dają jednak jednoznacznego 

dowodu, że zachodzi związek pomiędzy toksycznością osadów dennych wobec organizmów 

testowych a zawartością analizowanych metali w osadach dennych. Wielu autorów wskazuje 

na brak istotnych korelacji pomiędzy zawartością substancji niebezpiecznych w osadach a ich 

toksycznością wobec organizmów (Chapman i in. 2002, Wilk i Szalioska 2011). Jest to 

sytuacja dośd powszechna w badaniach dotyczących toksyczności osadów dennych. Można 

to tłumaczyd tym, że biotesty wykorzystują jako wskaźnik organizm żywy, którego reakcja 

jest podstawą oceny sumarycznej toksyczności wszystkich substancji obecnych w badanej 

próbce, działających w wielu przypadkach synergistycznie lub antagonistycznie. Warte 

podkreślenia jest również to, że w niektórych próbkach osadów dennych i wody porowej nie 

wykazałam efektu toksycznego dla organizmów testowych (publikacja 2.4). Niska 

toksycznośd osadów w stosunku do organizmów testowych może byd związana z małą 

całkowitą zawartością metali ciężkich. Jak przedstawiono wcześniej, w żadnej z badanych 

próbek osadu zawartości metalu nie przekraczała wartości PEC (publikacja 2.4). Osady denne 

zbiornika Zesławice zakwalifikowano do grupy utworów pyłowych zwykłych o odczynie 

obojętnym lub zasadowym. Właściwości te skutkowały zmniejszeniem rozpuszczalności i 

biodostępności metali ciężkich dla organizmów. Ponadto w badaniach dotyczących 

frakcjonowania metali wykazałam, że metale w osadach zbiornika Zesłowice są związane 

głównie z frakcją V (frakcja rezydulana) (publikacja 2.8). Jest to bardzo istotna informacja, 

gdyż można przyjąd, że ta częśd metali jest niedostępna dla organizmów żywych i w 

najbliższym czasie nie zostanie uruchomiona. Najmniejsze ilości wszystkich metali 

występowały w formach najłatwiej dostępnych dla organizmów żywych, we frakcji I 

obejmującej metale wymienne, łatwo uwalniane do toni wodnej (publikacja 2.8). 
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Stymulujący wpływ osadów dennych i wody porowej na wzrost roślin testowych można 

również wytłumaczyd tym, że w zlewni rzeki Dłubni, zasilającej zbiornik Zesławice, dominują 

gleby wytworzone z lessów, podatnych na erozję. Obszar zlewni zajmują w 78% grunty orne, 

w 9,5% lasy i w 1,6% użytki zielone. Mała powierzchnia lasów i użytków zielonych, a także 

nieprawidłowa uprawa pól, powodują niekorzystne warunki wodne na tym terenie, co 

sprzyja spływom powierzchniowym i zwiększa erozję gleb. Wraz ze spływami 

powierzchniowymi oraz erozją do zbiornika dostają się substancje biogenne, związki azotu i 

fosforu, które mogą stymulowad wzrost roślin. Zaobserwowane zjawisko stymulacji wzrostu 

roślin jak i luminescencji V. fischeri przy małych zawartościach substancji toksycznych w 

literaturze przedmiotu nosi nazwę hormezy. Zjawisko hormezy nie jest często opisywane w 

badaniach ekotoksykologicznych, ze względu na fakt, że stężenia substancji chemicznych 

działające hamująco na rozwój organizmów są częściej obserwowane (Christofi i in. 2002). 

Podsumowując, zastosowane biotesty Microtox i Phytotoxkit/Phytotestkit wskazały na niską 

toksycznośd osadów dennych zbiornika Zesławice, w osadach wykazano również małą 

całkowitą zawartością oraz małą mobilnośd metali ciężkich. 

Wpływ osadów dennych zbiornika Rybnik na reakcję organizmów testowych był 

wielokierunkowy i zależał od badanej fazy osadu, miejsca pobrania próbki jak i badanej 

reakcji testowej (publikacje 2.2, 2.1). Zbadałam toksycznośd osadów pobranych z trzech 

charakterystycznych stref zbiornika: wlotowej (punkt 1), środkowej (punkt 2) oraz zaporowej 

(punkt 3) (publikacja 2.2). Osady denne zbiornika Rybnik były toksyczne dla organizmów 

testowych, wykazywały IV klasę (wlot), III klasę (zapora) oraz II klasę (środek) toksyczności. 

Analizując toksycznośd poszczególnych faz osadów stwierdziłam, że faza stała osadów 

wykazuje V klasę (punkt 3) oraz IV klasę (punkt 1, 2) toksyczności. Próbki wody porowej były 

mniej toksyczne i zakwalifikowano je do I klasy (punkt 2) oraz II klasy (punkt 1, 3) 

toksyczności. Najmniejszą toksycznośd dla organizmów testowych wykazywały osady 

pobrane w punkcie 2 (środek), a największą osady pobrane w punkcie 3 (zapora). Oceniając 

czułośd przeprowadzonych biotestów, najwięcej reakcji toksycznych odnotowałam dla L. 

sativum (osady denne, faza stała osadów) oraz dla V. fischeri i S. alba (faza stała osadów), a 

w przypadku wody porowej dla S. saccharatum i L. sativum. Spośród organizmów testowych 

najmniejszą wrażliwośd wykazano dla H. incongruens i V. fischeri (woda porowa) (publikacja 

2.2). W poprzednich rozdziałach stwierdzałam, że osady zbiornika Rybnik są zanieczyszczone 

metalami ciężkimi. Ponadto wykazano dużą mobilnośd cynku, kadmu, miedzi i niklu z osadów 
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dennych do środowiska w strefie 2 (środek zbiornika). W badaniach wykonałam analizę 

korelacji pomiędzy całkowitą zawartością metali w osadach oraz ich frakcji a wynikami 

toksyczności wobec organizmów testowych. Nie wykazałam istotnych zależności pomiędzy 

zawartością metali (Zn, Cu, Cd, Ni, Cr) w poszczególnych frakcjach a inhibicją wzrostu korzeni 

roślin testowych oraz śmiertelnością H. incongruens. Również inhibicja kiełkowania 

L. sativum i inhibicja luminescencji V. fischeri nie wykazywała wielu istotnych korelacji z 

zawartością metali w badanych frakcjach. Najwięcej istotnych korelacji wykazano dla inhibicji 

kiełkowania S. alba i S. saccharatum oraz inhibicji wzrostu H. incongruens. Zawartośd metali 

we frakcji I, najbardziej mobilnej, istotnie ujemnie korelowała z odpowiedzią organizmów 

testowych, co świadczy, że ta frakcja metali nie miała wpływu na toksycznośd osadów dla 

organizmów testowych. Jedynie zawartośd ołowiu we frakcji I była w niektórych przypadkach 

dodatnio skorelowana z odpowiedzią organizmów. Jednak ze względu na mały udział ołowiu 

w tej formy (poniżej 1% całkowitej zawartości), zależnośd ta nie jest istotna. Wykazałam 

istotnie dodatnie zależności pomiędzy zawartością metalami we frakcji III (formy związane z 

materią organiczną) oraz IV (formy rezydualne) Zn, Cu, Cd i Cr a inhibicją kiełkownika S. alba, 

S. saccharatum, L. sativum (Cd) i inhibicją luminescencji V. fischeri (Cr), podczas gdy dla Pb 

zawartego w tych frakcjach obserwowano ujemne zależności. Nieco więcej istotnych 

zależności obserwowano pomiędzy całkowitymi zawartościami metali a reakcją organizmów 

testowych (publikacja 2.2). Zanotowano istotne statystycznie dodatnie korelacje pomiędzy 

całkowitą zawartością Zn, Pb i Cr a inhibicją kiełkowania roślin i inhibicją wzrostu H. 

incongruens oraz pomiędzy zawartością Pb i Cd a inhibicją wzrostu korzeni roślin i 

śmiertelnością H. incongruens. W przypadku Cu i Ni większośd zależności miało ujemne 

wartości współczynnika korelacji, co oznacza, że całkowite zawartości tych metali nie 

wpływały na toksycznośd osadów dennych dla organizmów testowych. Analizując również 

potencjalnie zagrożenie metalami, gdy występują w złożonej mieszaninie, wykazano istotnie 

dodatnią korelację pomiędzy PEC quotients łącznie dla sześciu metali a zahamowaniem 

wzrostu korzeni roślin, hamowaniem kiełkowania L. sativum i śmiertelnością H. incongruens. 

Inhibicja luminescencji V. fischeri nie była generalnie determinowana przez całkowitą 

zawartośd metali w osadach dennych zbiornika Rybnik. Brak istotnych zależności pomiędzy 

zawartością metali w osadach a odpowiedzią organizmów testowych sugeruję, że w osadach 

zbiornika Rybnik mogą występowad inne czynniki takie jak WWA, PCB, dioksyny czy związki 

arsenu, które determinują ich toksycznośd (publikacja 2.2). Dodatkowo, wzajemne 
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oddziaływania między różnymi substancjami występującymi w osadach mogą spowodowad 

antagonistyczne lub synergistyczne efekty, które są trudne do przewidzenia i analizowania 

(Czarniewska-Kusza i in. 2006, Simeonov i in. 2007). Powyższe czynniki mogą również 

wyjaśnid relatywnie niską toksycznośd osadów dennych w punkcie 2 pomimo faktu, że osady 

w tym punkcie wykazywały największą całkowitą zawartośd metali ciężkich, jak również dużą 

ich mobilnośd. W tych badaniach, podobnie jak dla wody porowej osadów Zesławice, 

wykazano stymulację luminescencji V. fischeri (publikacja 2.2). W porówniu do reakcji V. 

fischeri, znaczna toksycznośd wody porowej, szczególnie dla roślin testowych (kiełkowanie), 

mogła byd spowodowana zawartością jonu amonowego w wodzie porowej. W pracy Baran i 

in. (2016) rozszerzyłam tematykę związaną z toksycznością osadów dennych zbiornika Rybnik 

(publikacja 2.1). Innowacyjnośd tych badao polegała na rozpoznaniu zależności pomiędzy 

przestrzennym rozmieszczeniem metali w osadach i wskaźnikami sumarycznego 

oddziaływania metali (mean PECQs, PERI), a odpowiedzią organizmów testowych (V. fischeri, 

H. incongruens). Inhibicja luminescencji V. fischeri wahała się od 46 do 100%, śmiertelnośd H. 

incongruens od 0 do 100%, a inhibcja jego wzrostu od 10 to 100% (publikacja 2.1). W 

badaniach stwierdzałam istotnie dodatnie korelacje pomiędzy przestrzennym 

rozmieszczeniem metali a inhibicją luminescencji V. fischeri. Tylko przestrzenne 

rozmieszczenie Zn, Cd i Ni w osadach dennych istotnie korelowało z odpowiedzią H. 

incongruens (publikacja 2.1). Ponadto istotne dodatnie korelacje wykazałam pomiędzy 

wskaźnikami sumarycznego oddziaływania metali (mean PECQs, PERI) a odpowiedzią 

organizmów testowych. Jednakże te korelację były odpowiednio słabe dla H. incongruens (r= 

0,30, r = 0,28, p<0,05) i średnie dla V. fischeri (r = 0,52, r = 0,50, p<0,01) (publikacja 2.1). 

Wskazuje to, że wskaźniki sumarycznego oddziaływania metali oraz biotesty dają nieco inne 

wyniki z powodu innych procedur i mechanizmów oceny. Po pierwsze mean PECQ jest 

wyliczany na podstawie wartości prawdopodobnych PEC, podczas gdy PERI bierze pod 

uwagę wartości tła geochemicznego, ale obie metody są związane z odpowiedzią 

organizmów. Biotesty wskazują na ogólną toksycznośd próbek, ale nie identyfikują przyczyny 

zaobserwowanych toksycznych odpowiedzi. Dlatego też słabe i nieistotne korelacje 

pomiędzy zawartością metali w osadach dennych a odpowiedzią organizmu mogą 

sugerowad, że inne substancje obecne w osadach dennych są odpowiedzialne za ich 

toksycznośd, co zaobserwowano również w badaniach przedstawionych wyżej (publikacja 

2.2). Otrzymane wartości wskaźnika PERI mogą również wyjaśnid niskie wartości 
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współczynnika korelacji pomiędzy zawartością metali ciężkich a odpowiedzią organizmów 

testowych (publikacja 2.1). W badaniach wykazałam wysoką wartośd indeksu bioprodukcji 

(BPI = 45), który wskazuje, że w zbiorniku rybnickim panują warunki hipertroficzne. Również 

wartośd wskaźnika stanu troficznego (TSI) klasyfikuje zbiornik Rybnik jako eutroficzny lub 

hipertroficzny (Kowalski i Mazierski 2008). W eutroficznym środowisku metale ciężkie są 

mniej biodostępne na skutek biologicznego rozcieoczenia oraz kompleksowania (publikacja 

2.1). W badaniach wykazano również pozytywną korelację pomiędzy inhibicją luminescencji 

V. fischeri a inhibicją wzrostu H. incongruens (r = 0,4014, p<0.01), co wskazuje na podobną 

wrażliwośd organizmów testowych na substancje występujące w osadach dennych. Jednak 

zaobserwowana zależnośd pomiędzy odpowiedzią organizmów testowych była statystycznie 

mało znacząca, ponieważ wyjaśniła tylko 16% zmienności (publikacja 2.1). Podobnie jak w 

pracy Baran i Tarnawskiego (2015) (publikacja 2.2), wykazałam więcej reakcji toksycznych 

dla V. fischeri niż dla H. incongruens. Blisko 94% próbek osadów było toksycznych dla 

bakterii. Na podstawie reakcji H. incongruens, osady zakwalifikowano jako nietoksyczne 

(12% próbek), małotoksyczne (44% próbek), toksyczne (38% próbek) i bardzo toksyczne (6% 

próbek) (publikacja 2.1). Większą czułośd V. fischeri potwierdzają również zanotowane 

częstsze istotne korelacje pomiędzy zawartością metali a inhibicją luminescencji bakterii. 

Różnice we wrażliwości tych dwóch organizmów wynikają z wielu czynników. Główną drogą 

narażenia bakterii jest proces dyfuzji rozpuszczonych związków chemicznych. Z kolei główną 

drogą ekspozycji dla H. incongruens jest bezpośredni kontakt z substancjami występującymi 

w osadach oraz droga pokarmowa (publikacja 2.1). W teście Microtox, bakterie były 

narażone na substancje rozpuszczone w wodzie, natomiast w teście Ostracodtoxkit na 

substancje zaabsorbowane na powierzchni fazy stałej. Sorpcja metali przez materię 

organiczną zawartą w osadach oraz przez frakcje iłu i pyłu mogła zmniejszyd biodostępnośd i 

tym samym toksycznośd metali dla H. incongruens. Jak wykazano wyżej, osady denne 

zbiornika Rybnik charakteryzowały się dużą zawartością materii organicznej, która w 

znacznym stopniu determinowała rozpuszczalnośd oraz mobilnośd metali ciężkich (publikacja 

2.2). Większa toksycznośd osadów dennych dla bakterii mogła również wynikad z procedury 

przeprowadzanie testu Microtox. W teście tym osady denne są mieszane przez 24 godziny z 

wodą destylowaną. Procedura ta może powodowad powstawanie ekstraktów wodnych z 

większą zawartością potencjalnie toksycznych, łatwo biodostępnych substancji. Z drugiej 

strony wykazane dodatnie korelacje pomiędzy zawartością metali oraz sumarycznymi 
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wskaźnikami jakości osadów a odpowiedzią H. incongruens sugeruje, że nawet kiedy metale 

są zaabsorbowane przez mineralne oraz organiczne cząstki osadów dennych, organizmy są 

narażone na nie na skutek bezpośredniego kontaktu oraz spożycia. Reasumując, w badaniach 

wykazałam, że osady zbiornika Rybnik są zanieczyszczone metalami ciężkimi oraz są 

toksyczne. Ponadto stwierdziłam, że toksycznośd osadów dennych zbiornika Rybnik jest 

spowodowana głównie przez formy metali związane z fazą stałą osadów, a w mniejszym 

stopniu występujące w wodzie porowej. Na toksycznośd osadów wpływała przede wszystkim 

ich całkowita zawartośd oraz formy związane z frakcją III (utlenialna) i IV (rezydualna). 

Potwierdzają to liczne dodatnie korelację pomiędzy całkowitą zawartością metali oraz III i IV 

frakcją metali a toksycznością osadów (publikacja 2.2). Zastosowanie wskaźników 

sumarycznego oddziaływania metali (mean PECQ i PERI) wyliczonych w oparciu o 

stwierdzone zawartości metali w osadach ułatwiło poprawną klasyfikację próbek na 

toksyczne lub nietoksyczne oraz pomogły wyjaśnid wpływ innych czynników na 

zaobserwowaną toksycznośd. 

 
IV. Obieg metali ciężkich w trakcie zagospodarowania osadów na lądzie  

We wcześniejszych rozdziałach stwierdziłam, że osady denne zbiornika Zesławice nie 

są zanieczyszczone metalami ciężkimi oraz wykazują małą toksycznośd. Z kolei osady denne 

ze zbiornika Rybnik są zanieczyszczone metalami ciężkimi, co eliminuje je z możliwości 

rolniczego wykorzystania. Dlatego w kolejnym rozdziale przedstawiłam ryzyko związane z 

występowaniem metali ciężkich w osadach dennych zbiornika Zesławice i Rybnik w 

przypadku ich zagospodarowania na lądzie (publikacje 2.3, 2.6, 2.7). 

Celem moich pierwszych badao była ocena wpływu osadów dennych zbiornika 

Zesławice na zawartośd i mobilności metali ciężkich w glebie lekkiej (publikacja 2.7) oraz ich 

bioakumulację i translokację w biomasie kukurydzy (publikacja 2.6). Badania te 

prowadzałam w oparciu o dwuletnie doświadczenie wazonowe, założone na glebie o składzie 

granulometrycznym piasku słabo gliniastego. Schemat doświadczenia obejmował 3 obiekty: 

gleba bez osadu dennego (kontrola), gleba z 5% dodatkiem osadu dennego, gleba z 10% 

dodatkiem osadu dennego (publikacja 2.6, 2.7). Dodatek osadów dennych spowodował 

zmniejszenie całkowitej zawartości w glebie kadmu i ołowiu oraz zwiększenie zawartości 

cynku, miedzi, niklu i chromu w stosunku do obiektu bez dodatku osadu (publikacja 2.7). 

Całkowite zawartości metali nie są jednak najlepszym wskaźnikiem dostępności i ruchliwości 
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pierwiastków w glebie. Dlatego też zbadałam zawartości przyswajalnych form metali, które 

są potencjalnym źródłem składników mineralnych dla roślin lub mogą byd zagrożeniem dla 

roślin przy zbyt wysokich ich zawartościach. W badaniach stwierdziłam, że dodatek osadu 

dennego zmniejszył zawartośd przyswajalnych form cynku, kadmu i ołowiu (5 i 10% dodatek 

osadu) oraz miedzi, niklu i chromu (5% dodatek osadu dennego) w stosunku do zawartości 

tych pierwiastków w glebie bez dodatku osadu. Z licznych badao wynika, że odczyn gleby, 

zawartośd próchnicy i skład granulometryczny mogą wpływad na mobilnośd, a tym samym na 

pobieranie pierwiastków śladowych przez rośliny (publikacja 2.7). Zwiększona mobilnośd 

metali ciężkich w środowisku powoduje zwiększoną ich akumulację w roślinach, co stanowi 

poważne zagrożenie dla organizmów żywych. Przeważa opinia, że metale ciężkie mogą 

przechodzid w formy mniej rozpuszczalne przy wyższych wartościach pH, co ogranicza ich 

pobieranie przez rośliny i zmniejsza ich fitotoksycznośd dla roślin. W badaniach wykazałam 

dodatni wpływ osadu dennego na odczyn gleby - zwiększenie wartości pH gleby lekkiej. Po 2 

letnim okresie badao wartośd pH gleby wyniosła: 6,24 w obiekcie kontrolnym, 6,49 w 

obiekcie z 5% dodatkiem osadu i 6,86 w obiekcie z 10% dodatkiem osadu (publikacja 2.7). 

Stwierdziłam również pozytywny wpływ odczynu gleby na zmniejszenie dostępności 

większości badanych metali. Potwierdzeniem tego są ujemne wartości współczynników 

korelacji pomiędzy wartością pH a zawartością pierwiastków w glebie (publikacja 2.7). W 

kolejnej pracy wykazałam, że osady denne ze zbiornika Zesławice w dawce 5% zmniejszają 

zawartośd wszystkich analizowanych metali w nadziemnej biomasie kukurydzy, natomiast 

10% dodatek osadu zwiększał ich zawartośd (Cu, Ni, Pb, Cr) (publikacja 2.6.). Korzenie 

kukurydzy w obiektach z osadem dennym charakteryzowały się mniejszą zawartością Zn, Cu, 

Pb, Cd i Cr w porównaniu z obiektem bez dodatku osadu. W ocenie stopnia i kierunku 

przemieszczania się metali ciężkich w kukurydzy zastosowałam współczynnik bioakumulacji i 

translokacji (publikacja 2.6). Wartośd współczynnika bioakumulacji (WB) odzwierciedla 

zdolnośd roślin do pobierania składników zawartych w glebie oraz informuje o wielkości 

przemieszczania się metali z roztworu glebowego do rośliny. Ruchliwośd metali w kukurydzy 

określono stosując współczynnik translokacji (WT). Wartości ww. współczynników mają 

szczególnie duże znaczenie przy określaniu możliwości wykorzystania osadów dennych w 

rekultywacji gleb lub gruntów zdegradowanych chemicznie przez metale ciężkie, gdzie 

zachodzi obawa przemieszczenia się metali ciężkich do nadziemnych części rośliny, co w 

efekcie może utrudnid sposób zagospodarowania plonów takich roślin (publikacja 2.6). 
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Wartości współczynników bioakumulacji wykazały, że dodatek osadu dennego w obu 

dawkach spowodował zmniejszenie akumulacji Zn, Cu, Cd, Cr oraz Ni (dawka 5%) w biomasie 

nadziemnej kukurydzy. Dla cynku, kadmu i miedzi stwierdzono średni (WB; 0,1-1), natomiast 

dla pozostałych metali słaby (WB; 0,01-0,1) stopieo akumulacji. Zmniejszenie wartości 

współczynników bioakumulacji metali w kukurydzy można tłumaczyd tym, że dodatek osadu 

dennego do gleby wpłynął alkalizująco na środowisko glebowe i tym samym zmniejszył 

dostępnośd metali dla roślin (publikacja 2.6). Wykazałam większą zawartośd pierwiastków w 

korzeniach kukurydzy w porównaniu z częściami nadziemnymi, a wartości współczynnika 

translokacji malały w następującej kolejności: Zn > Cr > Cu > Pb > Ni > Cd (publikacja 2.6). 

Dodatek osadu dennego w ilości 5% spowodował zmniejszenie wartości tego parametru o 

1,5% dla cynku, o 11% dla chromu, o 30% dla miedzi i kadmu oraz o 35% dla niklu. 

Największą wartości dla wszystkich analizowanych metali parametr ten osiągał po 

zastosowaniu 10% dodatku osadu dennego do gleby, co wskazuje na zwiększenie mobilności 

metali w roślinie po zastosowaniu dodatku osadu dennego (publikacja 2.6). W badaniach 

ocenę zawartości metali ciężkich w kukurydzy oparto na możliwości paszowego 

wykorzystania wytworzonej biomasy. Nie stwierdzono w nadziemnej biomasie kukurydzy 

przekroczenia dopuszczalnych zawartości metali ciężkich przyjętych do oceny roślin pod 

względem ich przydatności paszowej. Podsumowując, w powyższych badaniach wykazałam, 

że zastosowane dodatki osadu dennego spowodowały poprawę odczynu gleby oraz 

zmniejszyły całkowitą zawartośd pierwiastków toksycznych, tj. ołowiu i kadmu w glebie, oraz 

ich form przyswajalnych dla roślin. Wykazałam zmniejszenie zawartośd i bioakumulacji metali 

ciężkich w częściach nadziemnych roślin testowych. Ponadto stwierdziłam, że rośliny 

spełniały kryteria jakościowe pod wzglądem zawartości wszystkich badanych metali ciężkich 

stawiane paszom dobrej jakości. Zawartości metali ciężkich w osadach dennych zbiornika 

Zesławice nie stwarzają zatem ryzyka dla środowiska lądowego w przypadku przyrodniczego 

ich zagospodarowania. 

W pracy Baran i in. (2015) (publikacja 2.3) omówiłam problem potencjalnej 

wymywalności metali z osadów dennych zbiornika Rybnik składowanych na lądzie. W wielu 

krajach wybagrowany osad traktowany jest jako odpad i w zależności od składu chemicznego 

klasyfikowany jest albo jako materiał nadający się do powtórnego umieszczenia w 

środowisku bez ograniczeo, albo do wykorzystania z zachowaniem pewnych ograniczeo. 

Osady kwalifikowane jako zanieczyszczone przeznaczane są do oczyszczenia lub do 
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deponowania na składowiskach odpadów (publikacja 2.3). Jednak zdeponowanie osadów na 

lądzie, w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych, stwarza wiele zagrożeo 

związanych z ochroną środowiska. Pod wpływem czynników atmosferycznych i w obecności 

mikroorganizmów zachodzą liczne procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, powodujące 

starzenie się zdeponowanego materiału, jego zwietrzenie i wymywanie składników 

(publikacja 2.3). Szczególnie niebezpieczne jest wymywanie metali ciężkich z osadów 

zdeponowanych na lądzie, czego konsekwencją może byd zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych, podziemnych oraz gleb. Stwarza to zagrożenie wtórnego włączania się 

ich do obiegu biogeochemicznego (Yuvanatemiya i Boyd 2006). Mobilnośd metali 

wymywanych z odpadów, wyrażona podatnością na wymywalnośd z matrycy, jest ze 

względów ekologicznych najważniejszą cechą odpadu, poza jego składem, braną pod uwagę 

przy ocenie jego szkodliwości dla środowiska. Wymywalnośd metali z osadów dennych 

prowadziłam zgodnie normą PN-Z-15009 Odpady stałe. Przygotowanie wyciągu wodnego. 

Metoda ta polega na wymyciu zanieczyszczeo znajdujących się w badanej próbce wodą o 

stopniu czystości 3 w warunkach statyczno-quasi-dynamicznych. Badania składały się z 

trzech 27-godzinnych cykli wymywania. Należy zaznaczyd, że wyniki uzyskane metodą 

wyciągów wodnych nie odzwierciedlają całkowitej zawartości danego składnika w odpadach, 

mogącego ulec uruchomieniu w środowisku. Pozwalają one jednak na uzyskanie przybliżonej 

oceny potencjalnego zagrożenia jakie stwarza materiał odpadowy. Zawartośd metali w 

wyciągach wahała się w zakresie od 0,05 do 11,47 mg ∙ kg-1 (publikacja 2.3). Z osadów, po 3 

cyklach wymywania, najszybciej uległ wymyciu kadm - 100%, a najwolniej ołów - 41% z 

oznaczonej całkowitej ich ilości. Wymywalnośd pozostałych metali mieściła się w granicach 

od 73% (miedź) do 84% (chrom) (publikacja 2.3). Istotnym parametrem mówiącym o 

potencjalnym zagrożeniu związanym z deponowaniem osadów dennych w środowisku 

lądowym jest współczynnik wymywania (Prokop i in. 2003). Współczynnik ten mówi o 

wielkości wymywania danego pierwiastka z osadu dennego. W prezentowanych badaniach 

wartości współczynnika wymywania były bardzo niskie i wyniosły od 0,01 do 0,03. Warto w 

tym miejscu dodad, że badania te prowadzono równolegle również dla osadów dennych 

zbiorników Rzeszów i Narożniki, a najmniejsze wartości współczynnika wymywania metali 

uzyskano dla osadu dennego ze zbiornika Rybnik (publikacja 2.3). Do głównych czynników 

wpływających na mobilnośd metali ciężkich z osadów dennych należą odczyn oraz zawartośd 

materii organicznej. Tempo i sposób przesiąkania roztworów przez odpady zdeponowane na 



 29 

składowiskach ma również związek z ich uziarnienie. Osady zbiornika Rybnik odznaczały się 

większym udziałem frakcji piasku, co nie jest zbyt dobrą cechą składowanego materiału. 

Jednak mała rozpuszczalnośd metali ciężkich w osadach dennych tego zbiornika ma związek z 

małym stężeniem jonów wodorowych w tych osadach, pH = 6,3, oraz dużą zawartością 

materii organicznej, wynoszącą 26,5% (publikacja 2.3). W badaniach oceniłam również 

toksycznośd uzyskanych wyciągów dla V. fischeri (publikacja 2.3). Stwierdziłam, że 

toksycznośd badanych wyciągów wobec V. fischeri generalnie zmniejszała się wraz z 

kolejnymi cyklami wymywania. Po pierwszym cyklu wymywania wyciągi wodne wykazywały 

niską toksycznośd (osad ze stref wlotowej i środkowej) oraz toksycznośd (strefa wylotowa). 

Po II cyklu wymywania wyciągi zakwalifikowano jako niskotoksyczne, a po III cyklu 

wymywania uzyskane ekstrakty wodne nie wykazywały efektu toksycznego (publikacja 2.3). 

W badaniach określiłam również korelację pomiędzy zawartością poszczególnych metali w 

wyciągach a wynikami toksyczności. Stwierdziłam istotne dodatnie zależności pomiędzy 

zawartością cynku, niklu i kadmu a odpowiedzią V. fischeri, co potwierdza ich stosunkowo 

największą toksycznośd spośród analizowanych metali. Podsumowując, przy podejmowaniu 

decyzji o ostatecznym przeznaczeniu osadów dennych warto ustalid podatnośd na 

wymywanie oraz toksycznośd zawartych w nich metali ciężkich. Wymywane metale ciężkie z 

osadów dennych mogą stanowid zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego, wtedy 

należy rozważyd ich unieszkodliwienie przez składowanie w warunkach kontrolowanych. 

Należy jednak pamiętad, że podczas składowania zachodzą różne procesy prowadzące do 

zmian właściwości osadów dennych (publikacja 2.3). W niniejszych badaniach wykazałam, że 

wymywalnośd jak i toksycznośd metali ciężkich podczas składowania zanieczyszczonych 

osadów dennych zbiornika Rybnik nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Jednak ocena 

oddziaływania składowanych osadów zawierających zanieczyszczenia w postaci metali 

ciężkich powinna uwzględniad, oprócz wymywalności, tzw. efekt starzenia, zależny od 

właściwości składowanego materiału, zwłaszcza składu granulometrycznego i zawartości 

materii organicznej. W badaniach osady o zróżnicowanym uziarnieniu (zbiorniki Rybnik i 

Narożniki) wykazywały większą zmiennośd w wymywaniu poszczególnych metali niż osady o 

jednolitym uziarnieniu (zbiornik Rzeszów). Znaczenie ekologiczne tego procesu jest ważne w 

odniesieniu do perspektywy czasowej składowania wydobytego urobku dennego. Osad o 

początkowej niskiej wymywalności metali może stad się bardziej podatny na działanie 

czynników atmosferycznych, co spowoduje wzrost wymywalności po dłuższym czasie 
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składowania (publikacja 2.3). W osadach dennych zbiornika Rybnik podczas ich składowania 

w warunkach tlenowych może nastąpid intensywna mineralizacja materii organicznej na 

skutek zmiany potencjału redox. Spowoduje to uwolnienie do środowiska metali związanych 

wcześniej z fazą stałą. Zatem wydobyte osady z dna zbiornika Rybnik powinny byd 

składowane w warunkach kontrolowanych. 

 
V. Wnioski i Osiągnięcia 

Najważniejsze wnioski wynikające z przedstawionych w jednotematycznym cyklu 

publikacji pt. „Wykorzystanie wskaźników chemicznych oraz biotestów w ocenie ryzyka 

związanego z zawartością, mobilnością i toksycznością metali ciężkich w osadach dennych”: 

1. Zastosowane wskaźniki chemiczne, tj. całkowite zawartości metali ciężkich oraz 

zawartości ich poszczególnych frakcji są istotne w procedurach oceny ryzyka. 

Wiarygodna ocena ryzyka związanego z obecnością metali w osadach dennych powinna 

byd jednak oparta na analizie innych właściwości fizycznych i chemicznych tych osadów, a 

także analizie wzajemnych relacji pomiędzy metalami. W szczególności ich uziarnienie, 

zawartośd materii organicznej oraz wartośd pH determinują przebieg procesu akumulacji 

metali w osadach, ich przestrzenne rozmieszczenia oraz mobilnośd. 

2. Analiza frakcjonowana wykazała zróżnicowanie mobilności metali ciężkich w osadach 

dennych badanych zbiorników. Dla ochrony i kształtowania środowiska są to bardzo 

cenne informacje, ponieważ świadczą o potencjalnie małym ryzyku uwalniania metali 

zarówno w środowisku wodnym, jak i lądowym z osadów zbiornika Chaocza i Zesławice 

oraz dużym ryzyku w przypadku osadów dennych zbiornika Rybnik. Jednakże duża 

zawartośd materii organicznej, która w znacznym stopniu determinuje rozpuszczalnośd 

oraz mobilnośd metali ciężkich w osadach dennych, musi byd uwzględniana w analizie 

ryzyka. 

3. W ocenie stopnia zanieczyszczenia osadów dennych metalami ciężkimi oprócz 

tradycyjnych wskaźników geochemicznych i chemicznych, powinno się stosowad 

wskaźniki jakości osadów dennych uzupełnione o aspekt biologiczny np. Standardy 

Jakości Osadów (Sediment Quality Guidelines, SQG), Potencjalny Indeks Ryzyka 

Ekologicznego (Potential Ecological Risk Index PERI). Ich zastosowanie umożliwia ocenę 

potencjalnego zagrożenia związanego z całkowitą zawartością metali w osadach, jak i 

ocenę sumarycznego ich oddziaływania na organizmy bytujące w strefie przydennej. Jest 
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to istotne, ponieważ w Polsce nie ma obecnie obowiązujących uregulowao prawnych 

dotyczących oceny szkodliwości metali ciężkich w osadach dennych w stosunku do 

organizmów ekosystemów wodnych. Warto dodad, że SOQ bazują na danych zebranych 

w terenie, a nie na doświadczeniach, w których zależnośd między dawką/stężeniem a 

reakcją organizmów jest ściśle określona. Dlatego też zastosowanie SOQ w warunkach 

krajowych może byd stosunkowo szybką metodą do wyznaczania najbardziej 

zanieczyszczonych i niebezpiecznych obszarów w zbiorniku wodnym. 

4. Biotesty są wiarygodną metodą w ocenie rzeczywistego zagrożenia związanego z 

zawartością, mobilnością i toksycznością metali ciężkich w osadach dennych. 

Zastosowane biotesty wskazały na zróżnicowanie toksyczności osadów. Odpowiedź 

organizmów w dużej mierze była związana z całkowitą zawartością metali oraz ich mniej 

dostępnymi formami, tj. utlenialną (frakcja III) i rezydualną (frakcja IV). 

5. Organizmy były narażone zarówno na działanie metali w formie rozpuszczonej w wodzie 

(Microtox, Phytotestkit), jak i zaabsorbowane na powierzchni cząstek stałych 

(Phytotoxkit, Ostracodtoxkit). Jest to istotne, ponieważ duża częśd substancji 

toksycznych, w tym metale ciężkie, podlega sorpcji na cząstkach nieorganicznych lub 

organicznych i jest dostępna jedynie w czasie bezpośredniego kontaktu. Zatem duża 

różnorodnośd organizmów testowych umożliwia wychwycenie substancji toksycznych o 

różnym mechanizmie działania. 

6. Analizując obieg metali ciężkich w trakcie przyrodniczego zagospodarowania osadów 

dennych zbiornika Zesławice nie wykazałam szkodliwego ich wpływu na roślinę i 

środowisko glebowe. Jest to związane ze stosunkową małą całkowitą zawartością metali 

ciężkich w osadach oraz małą ich biodostępnością. Ponadto osady te charakteryzują się 

odczynem obojętnym lub zasadowym oraz uziarnieniem z przewagą frakcji pylastych i 

ilastych, zatem mogą byd wykorzystane jako dodatek do gleb lekkich i kwaśnych w celu 

poprawy ich właściwości. 

7. Przy podejmowaniu decyzji o składowaniu osadów dennych na lądzie istotne jest 

ustalenie podatności zawartych w nich metali ciężkich na wymywanie oraz ich 

toksyczności. W badaniach wykazałam, że wymywalnośd, jak i toksycznośd metali ciężkich 

podczas składowania zanieczyszczonego osadu dennego nie stanowi zagrożenia dla 

środowiska. Mała rozpuszczalnośd metali ciężkich pozostaje w związku z małym 

stężeniem jonów wodorowych (pH) w tych osadach oraz dużą zawartością materii 
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organicznej. Należy jednak pamiętad, że podczas składowania zachodzą różne procesy 

fizyczne, chemiczne i biologiczne prowadzące do zmian właściwości osadów dennych. W 

osadach dennych w warunkach tlenowych może zachodzid intensywna mineralizacja 

materii organicznej i uwolnienia związanych z nią metali ciężkich do środowiska. Zatem 

wydobyte osady z dna zbiornika Rybnik powinny byd składowane w warunkach 

kontrolowanych. 

 

Najważniejsze osiągnięcia wynikające z powyższych badao, stanowiące istotny 

wkład w rozwój dyscypliny ochrona i kształtowanie środowiska są następujące: 

1. Moim najważniejszym wkładem do rozwoju dyscypliny jest integracja wskaźników 

chemicznych i biologicznych w ocenie ryzyka związanego z występowaniem metali w 

osadach dennych. Jest to podejście innowacyjne, szczególnie w świetle badao krajowych. 

Innowacyjnośd badao wynika z faktu podjęcia próby oceny zawartości metali ciężkich w 

osadach dennych na tle innych parametrów osadów oraz oceny ich toksyczności przy 

wykorzystaniu biotestów. Podejście to umożliwia kompleksową ocenę jakości osadów 

dennych. 

2. Łączne zastosowanie wskaźników chemicznych i biologicznych oprócz aspektów 

poznawczych, ma duży walor utylitarny i aplikacyjny, ponieważ może posłużyd do 

określenia rozkładu przestrzennego, dróg dystrybucji, źródeł pochodzenia oraz 

mobilności i toksyczności metali ciężkich w osadach dennych zbiorników zaporowych. 

Rozpoznanie wymienionych zależności umożliwi sprawne zarządzanie nimi pod kątem 

minimalizacji transportu i akumulacji metali w osadach dennych. 

3. Innym ważnym osiągnięciem jest wskazanie na koniecznośd stosowania w ocenie jakości 

osadów tzw. baterii biotestów, czyli zestawu organizmów z różnych poziomów 

troficznych, charakteryzujących się różną wrażliwością (czułością) na substancje 

chemiczne zawarte w osadach dennych. Jest to istotne z kilku powodów. Po pierwsze 

każdy gatunek wykazuje inną wrażliwośd na substancje toksyczne, a żaden z nich nie jest 

wrażliwy na wszystkie substancje chemiczne obecne w osadach dennych. Po drugie 

zastosowanie organizmów reprezentujących różne poziomy troficzne, siedliska i 

wrażliwośd umożliwia dokonanie oceny toksyczności zanieczyszczeo, biorąc pod uwagę 

kilka dróg narażenia (cały osad, faza stała osadów, woda porowa) i różne reakcje 

koocowe organizmów.  
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4. Zastosowanie biotestów umożliwia identyfikację miejsc zanieczyszczonych oraz 

względnie czystych, co koresponduje ze zmniejszeniem toksyczności wobec organizmów 

wskaźnikowych. Takie podejście może mied duży wpływ zarówno na aspekt ekonomiczny 

– przeznaczenie funduszy na rekultywację koniecznie wymagających tego obszarów, jak i 

ekologiczny – ograniczenie rekultywacji tylko do obszarów zdegradowanych, 

pozostawiając pozostałą cześd zbiornika w stanie niezmienionym, bez nadmiernej 

ingerencji w środowisko. 

Podsumowując, analiza ryzyka związanego z występowaniem metali ciężkich w 

osadach dennych jest procesem bardzo złożonym, różne metody oraz podejścia analityczne 

(analizy chemiczne i ekotoksykologiczne) muszą byd brane pod uwagę przy jego ocenie. W 

moich badaniach pierwszym etapem w ocenie ryzyka było przeprowadzenie identyfikacji 

zagrożeo. Ocena zagrożeo obejmowała szerokie spektrum analiz zawartości metali w 

osadach oraz ich ekotoksyczności. Kolejnym etapem było zbadanie interakcji i procesów 

determinujących oznaczone poziomy metali. Następnie wyniki te wykorzystałam w ocenie 

jakości osadów i racjonalnym ich zagospodarowaniu. Zaproponowany system oceny ryzyka 

oparty na wskaźnikach chemicznych oraz biotestach może mied zastosowanie w warunkach 

krajowych do kompleksowej oceny jakości osadów i byd wykorzystany w strategicznym 

planowaniu programów zarządzania osadami. Ponadto zintegrowanie metod chemicznych i 

biologicznych w analizie ryzyka ułatwia w istotnym stopniu podejmowanie decyzji w zakresie 

kształtowania środowiska i może stanowid podstawę zarządzania zasobami wodnymi i ich 

ochroną. Wydaje się również, że w polskim prawodawstwie powinno znaleźd się wskazanie 

stosowania biotestów jako narzędzi w ocenie monitoringowej jakości osadów. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięd naukowo - badawczych (artystycznych) 

Główny nurt badawczy, jaki przewija się w mojej pracy naukowej, jest związany z 

ekotoksykologią. Ekotoksykologia jest młodą, dynamicznie rozwijającą się gałęzią nauki 

łączącą elementy klasycznej toksykologii z ekologią (II.D.72). Ważne miejsce w analizie 

ekotoksykologicznej zajmują biotesty. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół 

zagadnieo związanych z ekotoksykologią stosowaną, czyli zastosowaniem biotestów w 

ocenie jakości środowiska. Ponadto w swoich badaniach dotyczących oceny jakości 

środowiska łączę zarówno analizy chemiczne jak i ekotoksykologiczne w celu kompleksowej 

oceny zagrożenia wynikającego z obecności substancji chemicznych w środowisku. Takie 
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podejścia umożliwia podejmowanie racjonalnych rozwiązao dotyczących ochrony i 

rekultywacji środowiska, zagospodarowania problematycznych materiałów odpadowych i 

może byd przydatne w zarządzaniu zasobami środowiska. Z substancji chemicznych 

występujących w środowisku największą uwagę skupiam na występowaniu metali ciężkich w 

różnych elementach środowiska. Moje dotychczasowe badania dotyczyły następujących 

zagadnieo: cynk jako mikroelement i pierwiastek toksyczny (5.1); jakośd i zagospodarowanie 

zbiornikowych osadów dennych (5.2); ekotoksyczności kompostów, biowęgli, odpadów 

przemysłowych oraz gleb (5.3); monitoring metali ciężkich w środowisku (5.4). 

 
Ad 5.1. Cynk jako mikroelement oraz pierwiastek toksyczny 

Pracę naukową rozpoczęłam badając rolę cynku jako mikroelementu niezbędnego dla 

prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Cynk w zależności od dawki jest albo pierwiastkiem 

niezbędnym dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, albo pierwiastkiem wykazującym 

właściwości fitotoksyczne, zgodnie ze słowami Paracelsusa (1525) „wszystko jest trucizną i 

nic nie jest trucizną, tylko dawka decyduje, że jakaś substancja nie jest trucizną”. Dodatkowo, 

metal ten występuje powszechnie w środowisku, a na proces pobierania cynku z gleby i jego 

mobilności w roślinach duży wpływ mają warunki glebowe oraz nawożenie. Zwieoczeniem 

tych badao była rozprawa doktorska oraz liczne artykuły naukowe dotyczące wpływu 

nawożenia na dostępnośd cynku dla roślin (II.D.12, II.D.13, II.D.20 II.D.62, II.D.64, II.D.66). 

Inne prace dotyczące cynku skupiały się na problemie toksyczności tego pierwiastka i 

wpływie parametrów glebowych na jego mobilnośd i akumulację (II.A.1, II.D.10, II.D.14, 

II.D.24, II.D.34, II.D.35, II.D.41, II.D.43). W badaniach tych do oceny toksyczności cynku 

zastosowałam między innymi test roślinny Phytotoxkit (II.A.1, II.D.43). Na podstwie 

oszacowanych wartości wskaźników toksyczności EC10, EC20, EC50 oraz progów 

fitotoksyczności PT10, PT20, PT50 cynku wykazałam, że kukurydza jest rośliną mało wrażliwą 

na ponadnormatywne zawartości cynku w glebach i nie powinna byd wykorzystywana jako 

roślina wskaźnikowa. Większą fitodostępnośd i fitotoksycznośd cynku stwierdziłam w 

warunkach gleb lekkich niż ciężkich. Potwierdzeniem tego jest wyliczona toksyczne dla 

kukurydzy zawartości cynku w glebie, przy których nastąpi 10, 20 i 50% zmniejszenie 

biomasy. Zawartości te były wysoka i wynosiła odpowiednio: 237,96 mg Zn, 470 mg Zn oraz 

1167,43 mg Zn ∙ kg-1 s.m. na glebie lekkiej oraz 217,73 mg Zn, 666,62 mg Zn oraz 2013,29 mg 

Zn ∙ kg-1 s.m. na glebie ciężkiej. Oszacowane wysokie wartości progów toksyczności wskazują 
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kukurydzę jako roślinę o potencjalnie dużych możliwościach wykorzystywania jej w 

rekultywacji gleb zanieczyszczonych cynkiem. Ponadto dowiodłam, że kryteria toksyczności, 

które wskazują czy dana roślina jest wrażliwa na zanieczyszczenie gleb cynkiem lub innymi 

metalami ciężkimi powinny opierad się na wzajemnych zależnościach między glebą i rośliną, 

na której jest obserwowany biologiczny i chemiczny efekt szkodliwości metali. Wykazałam, 

że zastosowany biotest jest dobrą metodą do oceny toksyczności gleby zanieczyszczonej 

cynkiem i może stanowid wartościowe uzupełnienie metod fizyko-chemicznych (II.D.43). 

Dodatkowo test ten może byd z powodzeniem stosowany z wykorzystaniem wielu innych 

gatunków roślin takich jak: kukurydza, len, wyka i groch (II.A.1, II.D.10). W pracy Wieczorek i 

Baran (D.II.41), badając zdolnośd wiązania cynku w glebach w poziomie 0-10 cm na obszarze 

oddziaływania ocynkowni wskazałam na przewagę w tym rejonie gleb o małej zdolności 

akumulowania cynku. Ponadto, ze względu na przewagę na tym obszarze gleb kwaśnych i 

bardzo lekkich, charakteryzujących się małymi możliwościami unieruchamiania metali 

ciężkich, w przypadku uruchomienia produkcji przez zakład, istnieje duże 

prawdopodobieostwo przedostawania się do łaocucha troficznego nadmiernych ilości cynku. 

Warto dodad w tym miejscu, że większośd badao poświeconych toksyczności cynku było 

wykonywanych w ramach projektu „Ocena fitotoksyczności cynku za pomocą nowoczesnych 

biotestów roślinnych, opartych na kiełkujących nasionach” realizowanego w ramach 

stypendium „InnoGrant - program wspierania innowacyjnej działalności doktorantów”(II.J.2). 

 

Ad 5.2. Jakośd i zagospodarowanie zbiornikowych osadów dennych 

Zagadnieniem rozwijanym w ramach ww. tematyki jest analiza możliwości 

przyrodniczego wykorzystania osadów dennych. Punktem wyjścia do podjęcia tego tematu 

była realizacja projektów: „Ocena rolniczego wykorzystania zbiornikowych osadów dennych” 

(II.I.2), „Phytotoxkit i Microtox jako narzędzia do oceny toksyczności osadów dennych” (II.I.6) 

oraz „Wykorzystanie baterii biotestów w ocenie toksyczności osadów dennych i 

rozmieszczenia zanieczyszczeo w zbiornikach wodnych” (II.I.7). Celem tych badao było 

określenie procesu zamulania i rozmieszczenia osadów w zbiornikach, rozpoznanie źródeł 

zanieczyszczeo w zlewniach, ocena właściwości fizycznych i chemicznych osadów oraz ich 

ekotoksyczności, a także zagospodarowanie przyrodnicze, w tym rolnicze osadów. Badaniami 

objęto 12 zbiorników wodnych zlokalizowanych w południowo-wschodniej Polsce: Bagna 

Rzeszowskie, Brzóza Królewska, Brzóza Stadnicka, Cierpisz, Głuchów, Narożniki, 
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Niedźwiadek, Ożanna, Besko, Rzeszów, Rybnik i Zesławice. Z moich dotychczasowych 

opublikowanych/prezentowanych na licznych konferencjach rezultatów badao (II.K, III.B) 

wynika, że biotesty umożliwiają uzyskanie kompleksowej odpowiedzi na złożoną mieszaninę 

substancji, a ich wykorzystanie zmniejsza niepewnośd prawidłowej klasyfikacji/oceny jakości 

osadów dennych. Wykazałam największą toksycznośd osadów dennych ze zbiorników Rybnik 

i Brzóza Królewska, a najmniejszą dla osadów dennych zbiornika Głuchów. Osady z badanych 

zbiorników pod względem toksyczności uszeregowano w następującej kolejności (od 

najbardziej toksycznych): Rybnik = Brzóza Królewska > Ożanna > Bagna Rzeszowskie > Brzóza 

Stadnicka > Besko > Cierpisz > Niedźwiadek > Rzeszów > Narożniki > Głuchów. Ponadto 

stwierdziłam, że 52% badanych próbek osadów było toksycznych, miało III klasę toksyczności 

(ostre zagrożenie), 39% niskotoksycznych, wykazywało klasę II (niskie ostre zagrożenie) oraz 

9% próbek reprezentowało klasę IV (wysokie ostre zagrożenie dla środowiska). Badania 

dotyczące zanieczyszczenia osadów dennych metalami ciężkimi, w tym rtęcią i ołowiem, 

przedstawiłam w pracach Jasiewicz i Baran (II.D.3), Koniarz i in. (II.D.45, II.D.48, II.D.51, 

II.D.53, II.D.54), Baran i Tarnawski (II.D.39) oraz Tarnawski i in. (II.D.58). Rozwijające się 

badania osadów dennych wskazują na dwa główne nurty zagospodarowania tego materiału 

(II.D.71). Dotychczasowe moje badania pokazują, że istnieje możliwośd przyrodniczego, w 

tym rolniczego, wykorzystania osadów dennych (II.D.27, II.D.30, II.D.32, II.D.33, II.D.38, 

II.D.52, II.D.57). Z kolei inni autorzy dowodzą, że osady spełniające kryteria geotechniczne 

mogą byd wykorzystywane w budownictwie drogowym, hydrotechnicznym oraz jako 

warstwy izolacyjne składowisk odpadów (Koś i Zawisza 2012, Mattei i in. 2016). Głównymi 

przeszkodami ograniczającymi lądową utylizację osadów dennych jest ich zanieczyszczenie 

oraz tworzenie odcieków mogących niekorzystnie wpłynąd na glebę i wody podziemne, co w 

znacznym stopniu ogranicza w pierwszym przypadku ich przyrodnicze wykorzystanie, a w 

drugim ich składowanie (II.D.36). Do innych przeszkód należą trudności w pozyskaniu, 

znaczne uwodnienie, brak jednorodności w składzie ziarnowym, duża zawartośd materii 

organicznej (Stephens i in. 2001, Piou i in. 2009). Nie bez znaczenia są również aspekty 

prawne związane z jakością osadów i ich klasyfikacją (Ciesielczuk i in. 2011, II.D.36). W 

badaniach wykazałam, że jeśli wydobyty materiał z dna zbiornika wodnego nie stanowi 

zagrożenia dla środowiska, to przyrodniczo uzasadnioną metodą zagospodarowania takiego 

osadu jest wykorzystanie go jako materiału strukturo- i glebotwórczego na grunty 

bezglebowe i nieużytki. Osady denne, w szczególności te, które charakteryzują się odczynem 
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obojętnym lub zasadowym, dużym udziałem frakcji pyłowych i iłowych, dobrymi właściwości 

sorpcyjnymi i buforowymi, małą zawartością metali ciężkich mogą byd wykorzystywane jako 

dodatek do gleb lekkich, kwaśnych w celu poprawy ich produkcyjności oraz mogą ograniczad 

toksyczny wpływ metali ciężkich na glebę i rośliny (II.D.15, II.D.52, II.D.57). W badaniach 

wykazałam istotny wpływ zastosowanych osadów na poprawę odczynu i właściwości 

sorpcyjnych gleb lekkich i kwaśnych (II.D.15, II.D.52). W badaniach Jasiewicz i in. (II.D.30) 

oraz Baran i in. (II.D.33, II.D.38, II.D.57) poświęconych ocenie przydatności osadów dennych 

zbiorników Besko, Zesławice i Narożniki na cele rolnicze, stwierdziłam dodatni wpływ osadu 

dennego na produkcję biomasy kukurydzy oraz jej skład chemiczny, przy czym największy 

plon kukurydzy uzyskano w obiekcie z najmniejszą dawką osadu dennego, wynoszącą 5%. 

Większe dawki osadu dennego powodowały depresję plonowania, spowodowaną 

niekorzystnymi warunkami powietrznymi w powstałym podłożu. W badaniach wykazałam, że 

nadziemna biomasa kukurydzy w obiektach z dodatkiem osadów dennych ze zbiorników 

Besko i Zesławice, miała niedoborową zawartośd azotu, potasu i fosforu oraz optymalną 

magnezu i wapnia. Niskie zawartości makroelementów wskazują na koniecznośd stosowania 

dodatkowego nawożenia składnikami mineralnymi przy rolniczym wykorzystaniu osadów 

dennych. Oprócz rolniczego wykorzystania osadów dennych w literaturze przedmiotu 

spotyka się również prace na temat wykorzystania osadów dennych w rekultywacji terenów 

zdegradowanych. Osad denny ze zbiorników Besko i Zesławice można również 

zarekomendowad do rekultywacji gleb zanieczyszczonych/zdegradowanych chemicznie ze 

względu na obojętny/zasadowy odczyn oraz dużą pojemnośd sorpcyjną sprzyjającą 

zatrzymywaniu zanieczyszczeo, np. metali ciężkich (II.D.15, II.D.27, II.D.52). 

W latach 2013 i 2015 przystąpiłam do badao innych osadów dennych pochodzących 

ze stawu Białogooskiego (Kielce), osadów ze zbiornika Chechło (Trzebinia) oraz osadów 

dennych zbiornika Rożnów. Analiza chemiczna i ekotoksykologiczna osadów były 

wykonywane pod katem ich przyszłej rewitalizacji. Prace te wykonywałam w ramach badao 

zleconych (III.M.1, III.M.2, III.M.4). 

Badania dowiodły, że osady ze stawu Białogooskiego są zanieczyszczone metalami 

ciężkimi (ołów, rtęd i cynk) i związkami z grupy WWA (fluoranten benzo(b)fluoranten i 

benzo(a)piran). Na podstawie wyników opracowanych po pomiarach, stwierdzono 

zmniejszanie się zawartości metali ciężkich w osadzie wraz z głębokością, co może byd 

wskazaniem do ograniczenia wydobycia tylko wierzchniej warstwy osadu bez konieczności 
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wydobywania całego urobku deponowanego przez lata eksploatacji (II.D.53). Jednak 

wszelkie prace zmierzające do rekultywacji obszaru nieeksploatowanego zbiornika, 

wymagają rozszerzenia badao, polegającym nie tylko na zwiększeniu liczby analizowanych 

próbek, ale również wzbogacenia zakresu badao laboratoryjnych o określenie dodatkowych 

wskaźników umożliwiających ocenę obecnego oraz przyszłego zagrożenia dla stanu 

środowiska wodnego. 

Cechą charakterystyczną osadów zbiornika Chechło są bardzo wysokie zawartości 

cynku (123-4989 mg ∙ kg-1), kadmu (0,60-59,3 mg ∙ kg-1) i ołowiu (51,2-323 mg ∙ kg-1), na co 

duży wpływ ma lokalizacja zbiornika – rejon Trzebini, obszar eksploatacji i przeróbki rud 

cynku i ołowiu. Osady są toksyczne (III klasa toksyczności) i bardzo toksyczne (IV klasa 

toksyczności). Największą mobilnośd odznaczał się cynk, a pozostałe metale występowały 

głównie w formach trudniej dostępnych. Wykazałam, że w zbiorniku Chechło istnieje 

koniecznośd przeprowadzenia lokalnej remediacji osadów dennych. Z przeprowadzonych 

badao właściwości fizycznych, chemicznych i ekotoksykologicznych wynika, że 

zanieczyszczone osady denne zbiornika Chechło można by było poddad remediacji dwoma 

sposobami. Pierwszy z nich polega na zmieszaniu osadów po ich bagrowaniu z różnego 

rodzaju dodatkami (metoda ex situ). Do wiązania metali ciężkich w osadach używa się spoiw 

organicznych i nieorganicznych, najczęściej są to: zeolity, minerały ilaste (montmorillonit, 

kaolinit), apatyty, wapno. Rola tych substancji polega na wiązaniu zanieczyszczeo w drodze 

absorpcji lub wymiany jonowej. Jest to metoda mało kosztowna, ale jej wadą jest 

koniecznośd zagospodarowania zestalonych osadów. Drugą proponowaną metodą, ze 

względu na duże ryzyko uwalniania (mobilnośd) cynku z osadów dennych zbiornika Chechło, 

jest metoda przykrywania osadów (capping) (in situ). Ta technika ma na celu zmniejszenie 

kontaktu warstwy powierzchniowej osadu z wodą nadosadową. W technice tej stosuje się 

różne warstwy przykrywające, np. piasek, zeolity, apatyty, biopolimery, minerały ilaste. 

Warstwa izolacyjna powoduje ograniczenie tempa uwalniania zanieczyszczeo do wody 

nadosadowej, a w przypadku wzbogacenia jej w materiał sorbujący również ich 

immobilizację. Wyniki tych analiz zostały przedstawione w monografii pt. „Uwarunkowania 

techniczne rewitalizacji zbiornika wodnego Chechło w gminie Trzebinia” (II.D.71) oraz w 

sprawozdaniu z badao (III.M.2). Warte podkreślenia jest również to, że badania dotyczące 

osadów dennych zbiornika Chechło są dalej kontynuowane w ramach przygotowywanej 

pracy doktorskiej realizowanej przez pana mgr inż. Tomasza Koniarza na Wydziale Inżynierii 
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Środowiska i Geodezji macierzystej uczelni, w której jestem promotorem pomocniczym 

(III.K.1). Badania te, oprócz metali ciężkich, zostały rozszerzone o wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne (WWA), analizę różnych form węgla organicznego, a także liczne 

doświadczenia na temat przyrodniczego wykorzystania osadów dennych i ich remediacji. 

Analizując właściwości fizyczne i chemiczne osadów dennych ze zbiornika Rożnów 

wskazałam na dużą potencjalną możliwośd wykorzystania ich na cele rolnicze i przyrodnicze 

(w tym do rekultywacji). Osady te można zarekomendowad, jako materiał wykorzystywany 

do zwiększania produkcyjności gleb słabych, terenów bezglebowych oraz zdegradowanych 

poprzez poprawę ich właściwości fizykochemicznych (III.M.4). Warto w tym miejscu 

podkreślid, że próby wykorzystania osadów dennych zbiornika Rożnów do celów rolniczych 

były tematem badao realizowanych przez Niemca i Wiśniowską-Kielian (2010) i Wiśniowską-

Kielian i Niemca (2007). W przypadku tych osadach pewne obawy są związane z 

podwyższonymi zawartościami benzo(a)pirenu w 3 próbkach. Warto nadmienid, że 

benzo(a)piren należy do jednych z najgroźniejszych zanieczyszczeo środowiska, o działaniu 

mutagennym oraz rakotwórczym. Dlatego w ocenie tych 3 próbek należy uwzględnid inne 

(dodatkowe) parametry osadów, takie jak skład granulometryczny, zawartośd węgla 

organiczne oraz ekotoksycznośd osadów. Badane osady z tych 3 miejsc charakteryzowały się 

składem granulometrycznym gliny pylastej oraz wykazywały dużą zawartośd węgla 

organicznego. Cechy te w największym stopniu wpływają na sorpcję benzo(a)pirenu w 

osadach dennych. Ponadto osady denne w tych punktach wykazywały niską toksycznośd dla 

organizmów testowych (III.M.4). 

Wartym podkreślenia jest fakt, że tematykę zawiązaną z badaniem jakości osadów 

dennych od początku prowadzę we współpracy z Katedrą Inżynierii Wodnej i Geotechniki 

Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Od niedawna zaczęłam współpracę z 

Europejskim Centrum Ekohydrologii w Łodzi. Umożliwia mi to projektowanie i realizację 

interdyscyplinarnych badao z wykorzystaniem potencjału laboratoryjnego oraz doświadczeo 

wymienionych jednostek. Obecnie, jako kierownik zespołu złożyłam grant na konkurs Opus 

11 NCN na temat wpływu materii organicznej osadów dennych na biodostępnośd i 

toksycznośd związków chemicznych (metali ciężkich, WWA, PCB, dioksyn, pozostałości 

pestycydów). W listopadzie 2016 r. otrzymałam informację, że projekt został 

rekomendowany do finansowania. 
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Ad 5.3. Ekotoksycznośd kompostów, biowęgli, odpadów przemysłowych oraz gleb  

Temat związany z ekotoksycznością kompostów oraz biowęgli jest bardzo istotny 

ponieważ, współcześnie kompostowanie oraz przetwarzanie termiczne odpadów znajduje 

coraz częściej miejsce w strategiach postępowania z odpadami w Polsce i na świecie. 

Produkcja kompostów oraz biowęgli z materiałów odpadowych i możliwe ich przyrodnicze 

wykorzystanie sprawia, że znaczenia nabiera ocena ich ekotoksyczności. Stosunkowo szybką 

weryfikację oddziaływania różnych materiałów, w tym biowęgli i kompostów, na organizmy 

żywe można przeprowadzid z wykorzystaniem biotestów. Stosując odpowiedni zestaw 

biotestów oceniłam ryzyko związane ze stosowaniem kompostów i biowęgli sporządzonych z 

różnych odpadów. W swoich badaniach analizowałam ogólną ich ekotoksycznośd oraz wpływ 

na środowisko glebowe (II.A.4, II.A.8, II.A.11, II.A.12, II.A.13, II.D.49). 

W produkcji kompostów, niektóre komponenty pochodzenia odpadowego niosą ze 

sobą ryzyko nieprawidłowego przebiegu procesu kompostowania lub uzyskania produktu złej 

jakości. Z tego względu grupą budzącą zainteresowanie są na przykład polimerowe odpady 

biodegradowalne wprowadzane do środowiska. Celem moich pierwszych badao w tym 

zakresie było określenie czy wprowadzenie biodegradowalnych materiałów polimerowych 

do procesu kompostowania spowoduje zróżnicowanie właściwości biologicznych kompostu 

(II.A.4). Komposty przygotowano na bazie słomy pszennej, rzepakowej i odpadu z 

czyszczenia grochu. Jako dodatek zastosowano 8% dodatek rozdrobnionych 

biodegradowalnych materiałów polimerowych (folii). Do procesu kompostowania wybrano 

trzy materiały polimerowe różniące się udziałem skrobi oraz gęstością (II.A.4). Generalnie na 

podstawie uzyskanych wyników stwierdzałam zwiększanie toksyczności kompostów pod 

wpływem dodatku biodegradowalnych materiałów polimerowych. W porównaniu z 

obiektem kontrolnym w kompostach z biopolimerami zahamowanie kiełkowania zwiększyło 

się średnio 2,5-krotnie, a zahamowanie wzrostu korzeni roślin testowych 1,8-krotnie, 

inhibicja wzrostu H. incongruens zwiększyła się 4-krotnie, a inhibicja luminescencji u V. 

fischeri 1,6-krotnie. Komposty z dodatkiem biodegradowalnych materiałów polimerowych 

zakwalifikowano do III klasy toksyczności, natomiast kompost bez dodatku polimeru do klasy 

II. W badaniach wykazano ponadto, że dodatek biopolimerów do masy organicznej nie 

spowodował zahamowania dojrzałości kompostu po 180 dniach kompostowania, natomiast 

zmniejszył nieznacznie aktywnośd respiracyjną kompostu w wyniku zmniejszenia udziału 

materiału aktywniejszego biologicznie (II.A.4). W innych moich badaniach poświeconych 
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ekotoksyczności kompostów zastosowałam biotesty w ocenie aktywności biologicznej gleb 

po aplikacji przekompostowanych odpadów z przemysłu drobiarskiego (II.D.49, II.K.23). Na 

podstawie reakcji V. fischeri (Microtox) oraz H. incongruens (Ostracodtoxkit) stwierdziłam 

brak toksyczności oraz niską toksyczności gleb po zastosowaniu kompostów. Najlepsze 

właściwości biologiczne gleb stwierdzono w obiektach z przekompostowanymi odchodami 

zwierzęcymi wymieszanymi ze słomą oraz z przekompostowaną mieszaniną tłuszczu i pierza 

ze słomą kukurydzy. 

Biowęgiel jest jednym z produktów otrzymywanych w procesie termicznej konwersji 

biomasy roślinnej lub odpadów organicznych. Możliwośd wykorzystania biowęgla między 

innymi w łagodzeniu skutków globalnego ocieplenia oraz sekwestracji węgla przyczyniła się 

do znacznego zainteresowania tym materiałem. Znane są badania, w których oceniano 

wykorzystanie biowęgla do poprawy żyzności gleby, czy łagodzenia skutków jej 

zanieczyszczenia pozostałościami pestycydów, metalami ciężkimi czy wielopierścieniowymi 

węglowodorami aromatycznymi. Dotychczas opublikowane wyniki badao dotyczące 

właściwości i składu chemicznego biowęgli różnego pochodzenia wskazują, że wciąż istnieje 

ograniczona liczba opracowao dotyczących wpływu tego typu materiałów na organizmy 

żywe. W wyniku procesów jakie zachodzą podczas termicznej konwersji materiałów 

organicznych dochodzi bardzo często do degradacji różnych związków, ale też tworzenia 

nowych lub uruchamiania pierwotnie niedostępnych, chemicznie związanych substancji lub 

pierwiastków, co może w istotny sposób wpływad na aktywnośd biologiczną środowiska 

glebowego (II.A.8, II.A.11, II.A.12, II.A.13). W pierwszej swojej pracy poświeconej temu 

tematowi badałam ekotoksycznośd biowęgli otrzymanych w procesie niskotemperaturowego 

przekształcenia osadów ściekowych (II.A.8). Osady ściekowe wykorzystane w badaniach 

pochodziły z dwóch oczyszczalni ścieków: komunalno-przemysłowej (A) oraz komunalnej (B). 

Procedura procesu termicznego przekształcenia mieszanin osadu ściekowego z różnymi 

materiałami roślinnymi była następująca: 130º C przez 40 min. → 200º C przez 30 min. W 

badaniach wykazałam mniejszą toksycznośd ekstraktów z biowęgli otrzymanych z osadów 

ściekowych wobec V. fischeri (Microtox) i L. sativum (Phytotoxkit) po zmieszaniu tych 

materiałów z biomasą roślinną. Większą wrażliwośd na metale ciężkie występujące w 

badanych materiałach wykazywała L. sativum niż V. fischeri, o czym świadczą dodatnie 

istotne korelacje pomiędzy zawartością metali a inhibicją wzrostu korzeni L. sativum. Dla V. 

fischeri większośd zależności była nieistotna, co sugeruję, że zawartośd metali ciężkich w 
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badanych mieszaninach nie wpłynęła istotnie na inhibicję luminescencji bakterii. W kolejnych 

moich badaniach skupiłam się na ocenie ekotoksyczności biowęgli sporządzonych z 

materiałów roślinnych (II.A.11, II.A.13). Materiał wyjściowy do badao stanowiła słoma 

pszenna, słoma rzepakowa, słoma miskanta olbrzymiego, trociny drzew iglastych, kora drzew 

iglastych oraz liście drzew. Procedura przebiegu procesu pirolizy była następująca: 300º C 

przez 15 min. Na podstawie uzyskanych wartości EC50 oraz TU biowęgiel ze słomy pszennej 

zakwalifikowano do II klasy toksycznośd (niska toksycznośd), a z pozostałych materiałów do 

III klasy toksyczności (istotna toksycznośd). Wykazałam ponadto ujemną korelację pomiędzy 

zawartością większości WWA a inhibicją luminescencji V. fischeri. Dla metali odnotowano 

generalnie dodatnie wartości współczynników korelacji, przy czym zależności te były istotne 

statystycznie tylko dla zawartości Fe, Cd, Cr i Ni. Można przypuszczad, że za wykazaną 

toksycznośd badanych biowęgli są odpowiedzialne WWA. Przedstawione wyniki nie dają 

jednak istotnego dowodu na to, że zachodzi związek pomiędzy toksycznością biowęgli wobec 

V. fischeri a zawartością analizowanych związków w biowęglach. Jest to sytuacja dośd 

powszechna w badaniach dotyczących toksyczności różnych materiałów odpadowych. Wielu 

autorów wskazuje na brak korelacji pomiędzy zawartością substancji niebezpiecznych w 

próbkach a ich toksycznością wobec organizmów testowych (II.A.8). Można to tłumaczyd 

tym, że biotesty wykorzystujące jako wskaźnik organizm żywy, którego reakcja jest podstawą 

oceny sumarycznej toksyczności wszystkich substancji obecnych w badanej próbce, w wielu 

przypadkach działających synergistycznie lub antagonistycznie. W pracy Mierzwy-Hersztek i 

in. (II.A.12) zbadałam ekotoksycznośd gleby po aplikacji biowęgla z pomiotu kurzego. Warto 

podkreślid, że przekształcenie termiczne odpadów produkcji zwierzęcej w procesie pirolizy 

może przynieśd nie tylko wymierne korzyści dla środowiska, ale również stanowid 

rozwiązanie często wywołujących kontrowersje kwestii zagospodarowania tego typu 

materiałów. Wykazałam nietoksycznośd (H. incongruens) oraz niską toksycznośd (V. fischeri) 

gleb po aplikacji biowęgli dla organizmów testowych. Analizy chemiczne różnych materiałów 

używanych w rolnictwie są stosowane dośd powszednie. Wydaję się, jednak, że tylko 

wykorzystanie biotestów opartych na żywych organizmach pozwala na ocenę potencjalnego 

ryzyka związanego ze stosowaniem różnych materiałów na cele nawozowe. Toksycznośd 

biowęgli może byd warunkowana odczynem gleby (pH), przewodnością elektryczną, składem 

elementarnym biowęgli, zawartością popiołu, obecnością jonów amonowych i wapnia, 

pierwiastków śladowych oraz zanieczyszczeo organicznych takich jak, np. WWA i dioksyny. 
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Niestety, pomimo wielu badao nie udało się jednoznacznie wskazad udziału tych czynników 

w toksyczności biowęgli (II.A.8). Toksycznośd biowęgli zwiększa się równolegle ze 

zwiększaniem temperatury w jakiej prowadzi się pirolizę materiału, co może byd 

spowodowane zmianami struktury i składu chemicznego pirolizowanych materiałów, a 

szczególnie zmianami w zawartości węgla (II.A.13). 

W innych badaniach zwróciłam uwagę na ekotoksycznośd i skład chemiczny odpadów 

przemysłowych: osadów poflotacyjnych, osadów ściekowych i wapna pokarbidowego w 

aspekcie niekorzystnych środowiskowych skutków ich składowania oraz popiołów i osadów 

poflotacyjnych w aspekcie możliwości ich przyrodniczego zagospodarowania (II.A.2, II.A.3, 

II.A.10, II.K.4, III.F.1, III.M.3). Składowiska odpadów przemysłowych są zagrożeniem dla 

środowiska ze względu na zanieczyszczanie wód, zjawisko wywiewania pyłów zawierających 

metale ciężkie, a ponadto koniecznośd składowania odpadów wiąże się z wyłączeniem z 

użytkowania znacznych powierzchni i stwarza zagrożenie związane z infiltracją wód 

nadosadowych. Dlatego też istotne wydaję się poznanie wpływu takich składowisk na 

organizmy żywe poprzez ich ocenę ekotoksykologiczną. Z moich badao wynika, że odpadem 

najbardziej toksycznym okazały się osady ściekowe, a odpadem najmniej toksycznym osady 

poflotacyjne. Ekotoksycznośd odpadów tworzyła następujący szereg: komunalny osad 

ściekowy > przemysłowy osad ściekowy > wapno pokarbidowe > osad poflotacyjny (II.J.3, 

II.K.4). Wysoka toksycznośd osadów ściekowych została potwierdzona przeprowadzonymi 

analizami chemicznymi. Osady ściekowe charakteryzowały się największą zawartością 

całkowitą metali ciężkich oraz ich form łatwo dostępnych. Stwierdziłam również, że w 

wyniku stopniowego przemywania i zakwaszania się odpadów największe ilości cynku, 

chromu, niklu i kadmu będą się uwalniad do środowiska z osadów ściekowych, a miedzi i 

ołowiu z osadów poflotacyjnych. Najmniejsze ilości metali ciężkich wykazano w wapnie 

pokarbidowym, pomimo że podłoże to w znaczny sposób ograniczało wzrost roślin 

testowych. Może to byd związane z silnie zasadowym odczynem tego odpadu (II.J.3, II.K.4). 

Wykazałam ponadto, że rośliną najbardziej wrażliwą na substancje chemiczne zawarte w 

odpadach była Sinapis alba, toteż może ona znaleźd zastosowanie w bioindykacji składowisk 

odpadów przeznaczonych do rekultywacji. Badania nad właściwościami osadów 

poflotacyjnych rozszerzyłam w pracach Baran i in. (II.A.3, II.A.10) oraz Śliwka i in. (II.A.2). W 

pracy Baran i in. (II.A.3) do badania ekotoksyczności osadów poflotacyjnych zastosowałam 

dodatkowo, oprócz testu roślinnego Phytotoxkit, test Microtox z bakterią V. fischeri. 
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Wykazałam, że osady poflotacyjnych zbiornika Żelazny Most wywołały blisko 10% inhibicję 

luminescencji w teście wobec bakterii V. fischeri, przy czym wszystkie badane próbki nie 

spowodowały skutku toksycznego. Z kolei osady poflotacyjne zbiornika Gilów wykazały 

większą toksycznośd wobec bakterii V. fischeri, wynoszącą blisko 50%, co świadczy jednak o 

niskiej ich toksyczności i o małym zagrożeniu dla środowiska. Jednak ze względu na wysoką 

toksycznośd osadów w stosunku do S. alba badane osady poflotacyjne mogą powodowad 

ostre zagrożenie, zaklasyfikowano je do III klasy toksyczności. Różnice w ekotoksyczności 

osadów wynikają z faktu, że metale występujące w osadach poflotacyjnych ze składowiska 

Żelazny Most charakteryzują się dużo mniejszą wymywalności metali w porównaniu z 

osadami ze zbiornika Gilów. Stwierdzony zasadowy odczyn osadów poflotacyjnych zbiornika 

Żelazny Most może powodowad zmniejszenie rozpuszczalności większości badanych 

pierwiastków. Zarówno mała całkowita zawartośd metali, większa ich dostępnośd i 

zróżnicowanie w osadach poflotacyjnych zbiornika Gilów w stosunku do osadów zbiornika 

Żelazny Most jest niewątpliwie wynikiem procesów rekultywacyjnych podjętych na terenie 

tego składowiska i stopniowego ich uruchamiania pod wpływem procesów życiowych roślin. 

W pracy Śliwki i in. (II.A.2) przeprowadziłam dodatkowo badania monitoringowe dotyczące 

zawartości i rozmieszczenia metali ciężkich na terenie składowiska odpadów poflotacyjnych 

Gilów. W badaniach wykazałam, że na obszarze składowiska znaczna częśd próbek, 33%, 

wykazuje przekroczenie dopuszczalnych zawartości miedzi i ołowiu. W materiale roślinnym 

(rośliny dwuliścienne, jednoliścienne, igły sosny) i grzybach zebranych na terenie składowiska 

również stwierdziłam podwyższone zawartości miedzi, ołowiu oraz cynku. Najwiekszą 

akumulację cynku, kadmu i ołowu wykazano w grzybach, miedzi w igłach sosny, a niklu w 

roślinach jednoliściennych. Współczynnik bioakumulacji wykazał niewielką zdolnośd roślin do 

pobierania metali ciężkich z badanego gruntu. Jest to spowodowane małą mobilnością 

metali z gruntu zawierającego odpad poflotacyjny. Mała mobilnośd metali może wynikad z 

wysokiej wartości pH odpadów poflotacyjnych (II.A.2). Podstawowym problemem 

występującym na składowisku odpadów poflotacyjnych jest ich mała pojemnośd wodna i 

brak zdolności zatrzymywania wody niezbędnej roślinom w czasie wegetacji. Złe warunki 

wzrostu roślin na tych obszarach doprowadzają do słabego rozwoju i zamierania roślin, co 

utrudnia ich rekultywację. W kolejnej pracy zbadałam właściwości hydrofizyczne i 

biologiczne osadu poflotacyjnego wzbogaconego hydrożelem (II.A.10). Wykazałam, że 

zastosowany hydrożel zwiększył zasoby wodne i poprawił zdolnośd do zatrzymywania wody 
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w osadzie poflotacyjnym. Jednak ostateczny efekt działania hydrożelu zależał od wielkości 

zastosowanej dawki. Osady poflotacyjne wzbogacone dodatkiem hydrożelu cechowały się 

niższym tempem przesychania, co ogranicza ubytek wody dostępnej dla roślin. Zastosowany 

hydrożel wpłynął również pozytywnie na wzrost L. sativum w czasie stresu suszy. Okres 

przeżywalności roślin podczas suszy na osadzie poflotacyjnym wzbogaconym hydrożelem 

wydłużył się bilsko o 40% (II.A.10). 

W kolejnych badaniach skupiłam się na ocenie ekotoksyczności popiołu z biomasy 

oraz różnych mieszanin sporządzonych z udziałem popiołów. Temat ten realizowałam w 

ramach badao zleconych przez Elektrownię Połaniec SA – Grupa GDF SUEZ Energia Polska 

(II.M.3). Bilans energetyczny Polski zakłada, że w najbliższych latach kilkanaście procent 

zużywanej energii będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych, w tym z biomasy roślin 

energetycznych. Podczas spalania samej biomasy powstają popioły. W związku z tym 

istotnym problemem staje się analiza i opracowanie technologii zagospodarowania tych 

popiołów. Z jednej strony popioły są źródłem składników pokarmowych dla roślin, mają 

także właściwości odkwaszające (substytut nawozów wapniowych), natomiast z drugiej 

zauważa się pewne niedogodności związane z zastosowaniem tego odpadu, a także 

zawartością w nich substancji szkodliwych. W badaniach wykazałam dużą toksycznośd 

popiołu lotnego z biomasy wobec organizmów testowych. Popiół lotny z biomasy 

zaklasyfikowano do V klasy toksyczności. Toksycznośd ta była spowodowana alkalicznym 

odczynem popiołów. Po wymieszaniu popiołów z osadami ściekowymi wykazano istotne 

zmniejszenie toksyczności powstałych mieszanin (I i II klasa toksyczności). Korzystny wpływ 

osadów ściekowych na zmniejszenie toksyczności popiołów, poprzez obniżenie wartości pH 

sugeruje stosowanie popiołów lotnych ze spalania biomasy w gospodarce osadowej i 

produkcję na bazie tych dwóch odpadów mieszanin, które mogą byd wykorzystane 

przyrodniczo. Popioły ze względu na swoją dużą alkalicznośd, mają właściwości 

odkwaszające, dzięki czemu mogą byd substytutem nawozów wapniowych. Właściwości 

alkalizujące popiołu mogą spełniad również rolę substancji higienizującej osad ściekowy. 

Ponadto mieszaniny te mogą byd stosowane do użyźniania gleb i podłoży, zarówno na cele 

rolnicze jak i przyrodnicze w rekultywacji (II.M.3). Warto w tym miejscu wspomnied, że 

szereg moich prac, szczególnie w początkowym okresie pracy badawczej, było poświęconych 

wykorzystaniu osadów ściekowych do nawożenia oraz poprawy właściwości gleb 

zdegradowanych. Wyniki tych badao przedstawiłam w 10 pracach (II.D.4, II.D.5, II.D.6, II.D.7, 
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II.D.9, II.D.13, II.D.21, II.D.20, II.D.25, II.D.62). Ponadto analizowałam aspekty społeczne 

oraz prawne związane z rekultywacją terenów zdegradowanych oraz składowaniem 

odpadów niebezpiecznych (II. D.16, II. D. 17, II. D.19, II.D.68). 

Jednym z istotnych tematów, który realizuje w swojej pracy badawczej jest 

wykorzystanie biotestów w ocenie jakości gleb. Punktem wyjścia do tych badao była 

realizacja projektu „Wykorzystania biotestów jako wskaźników zanieczyszczenia gleb na 

terenie województwa małopolskiego” (II.I.1). Otrzymane wyniki z tego zakresu zostały 

zaprezentowane na licznych konferencjach w formie referatów i posterów (II.K, III.B) oraz w 

pracach: Jasiewicz i in. (II.D.69), Baran i Wieczorek (II.A.9, II.D.42), Czech i in. (II.D.47), Baran 

i in. (II.A.7). Badania prowadziłam na 320 próbkach glebowych z poziomu 0-10 cm. Punkty 

poboru próbek wyznaczono metodą równych kwadratów, o boku kwadratu równym 7,5 km. 

W badaniach zastosowałam baterię biotestów składających się z trzech testów (Phytotoxkit, 

Ostarcodtoxkit, Microtox). Na podstawie uzyskanych wyników 39% gleb zakwalifikowałam 

do klasy II jako próbki niskotoksyczne, 37% badanych gleb zaliczyłam do klasy III, co oznacza 

próbki toksyczne i stanowiące ostre zagrożenie. Klasę I (próbki nietoksyczne) reprezentowało 

11% badanych gleb. Klasa IV (próbki wysokotoksyczne) oraz klasa V (próbki bardzo 

wysokotoksyczne) były reprezentowane w sumie przez 15% gleb. Przyjmując, że próbki 

glebowe wykazujące klasę I i II nie stanowią zagrożenia, to na terenie województwa 

małopolskiego blisko połowa próbek wykazuje niską toksycznośd lub jej brak, natomiast 

druga połowa jest toksyczna. Wykazałam, że wśród gleb pobranych na gruntach ornych (44% 

próbek), użytkach zielonych (44% próbek) i nieużytkach (43% próbek) dominowały próbki 

niskotoksyczne, zakwalifikowane do klasy II. Natomiast na użytkach leśnych przeważały gleby 

zaliczone do klasy III (próbki toksyczne) i IV (próbki wysokotoksyczne). Toksycznośd gleb była 

w dużym stopniu spowodowana silnym ich zakwaszeniem. Bilsko 70% próbek glebowych 

miało odczyn kwaśny i bardzo kwaśny. W badaniach wykazałam zatem, że zastosowane 

biotesty są przydatne w diagnozie niskiej jakości gleb. Zaproponowana w projekcie ocena 

ryzyka ekologicznego na podstawie klas toksyczności oraz wartości ilorazu zagrożenia (HQ) 

wykazała, że 34% badanych gleb charakteryzuję się małym, 31% średnim, 15% dużym i 9% 

bardzo dużym ryzykiem ekologicznym. Brak ryzyka ekologicznego wykazałam tylko w 11% 

badanych gleb. Ponadto wykazałam, że najbardziej narażone na degradację chemiczną 

związaną z zanieczyszczeniem gleb metalami ciężkimi i WWA są tereny północno-zachodniej 

Małopolski, powiaty: chrzanowski, oświęcimski, olkuski, krakowski ziemski, krakowski 
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grodzki (II.D.42). Zanieczyszczenie gleb na tym obszarze jest związane z rozwojem górnictwa 

i hutnictwa rud cynku i ołowiu. W rejonie północno – zachodniej Małopolski gleby 

zakwalifikowane do klas od III do V stanowiły ponad 60% badanych próbek glebowych. W 

pracy Kępka i in. (II.D.74) analizowałam toksycznośd gleb zanieczyszczonych związkami 

organicznymi. Moje wyniki reprezentują jeden z etapów badao nad selekcją właściwego 

zestawu baterii biotestów wykorzystywanych w ocenie jakości gleb i pokazują słusznośd 

stosowania testów biologicznych jako komplementarnego narzędzia do analizy chemicznej w 

ocenie i klasyfikacji ekotoksykologicznej gleb. Dzięki swojej specyfice badania 

ekotoksykologiczne stanowią dobre uzupełnienie badao chemicznych w procedurach oceny 

jakości gleb oraz w procesie właściwego zarządzania nimi (II.A.7). 

 
Ad 5.4. Monitoring metali ciężkich w środowisku  

Metale należą do najbardziej trwałych, migrujących zanieczyszczeo środowiska 

naturalnego, dlatego też dośd znaczna częśd mojej pracy badawczej skupia się na ocenie ich 

zawartości w różnych jego elementach. Monitoring metali, oprócz wskazanych wcześniej 

osadach dennych i osadach poflotacyjnych, prowadziłam również w glebach, odciekach, 

piaskownicach, roślinach, produktach żywnościowych oraz we włosach ludzkich i tkankach 

zwierzęcych (II.D.1, II.D.11, II.D.18, II.D.22, II.D.28, II.D.29, II.D.31, II.D.40, II.D.59, II.D.60, 

II.D.70, II.D.75, II.D.77, II.I.5). Dośd znaczą częśd tych badao stanowią analizy zawartości 

metali ciężkich w roślinach i w glebach z obszarów miejskich o dużym nasileniu ruchu 

samochodowego (II.D.37, II.D.44, II.D.46, II.D.55, II.D.56, II.D.63, II.D.67, II.D.73) oraz 

fitoremediacji metali w kontekście stanu fizjologicznego roślin (II.A.5, II.A.6, II.D.26, II.D.56, 

II.I.3, II.I.4). W badaniach Augustynowicz i in. (II.A.5, II.A.6) wykazano, że Callitriche 

cophocarpa ma duże zdolności do fitoremediacji metali (Cr, Zn, Cd, Pb) ze środowiska 

wodnego. Warto zaznaczyd, że w analizie ekotoksyczności wód zanieczyszczonych talem, 

cynkiem, kadmem i ołowiem wykorzystałam test Microtox. W badaniach stwierdziłam dośd 

znaczną redukcję inhibicji V. fischeri w wodzie po procesie fitoremediacji (II.A.6). Biotesty 

zastosowałam również w analizie ekotoksyczności związków srebra wymywanych z różnych 

materiałów odzieżowych w czasie prania (II.A.14). Problem występowania związków srebra, 

w tym nanosrebra, w środowisku w obecnych czas jest dośd istotny ze względu na 

powszechnośd stosowania go jako składnika tekstyliów, kosmetyków, materiałów do 

pakowania żywności oraz w elektronice. W wielu badaniach wykazano, że nanosrebro 
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przedostające się do środowiska stanowi dośd poważne zagrożenie dla „niecelowych” 

organizmów żywych (II.A.14). W badaniach wykorzystałam dwa biotesty: Daphtoxkit oraz 

Microtox. Stwierdziłam większą wrażliwośd skorupiaka D. magna na związki srebra niż 

bakterii V. fischeri. Wartośd EC50 dla D. magna było 46 razy mniejsze niż dla V. fischeri. 

Wyciągi wodne zawierające związki srebra były bardzo toksyczne dla D. magna (IV klasa) 

oraz toksyczne dla V. fischeri (III klasa). Uzyskane informację mogą byd wykorzystane do 

oceny potencjalnego ryzyka ekologicznego stwarzanego przez wyroby włókiennicze, z 

którego srebro i nanosrebro są uwalniane w trakcie ich cyklu życia. 

Warto w tym miejscu zaznaczyd, że powyższe badania były prowadzone we 

współpracy z Instytutem Biologii Roślin i Biotechnologii macierzystej uczelni, Instytutem 

Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu oraz Instytutem Geografii Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 

 

6. Podsumowanie osiągniętego dorobku publikacyjnego 

Przedstawione w Tabeli 2 dane dokumentują mój rozwój naukowy. Mój 

dotychczasowy dorobek naukowy składa się 99 publikacji, z czego 81 zostało 

opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, a 18 w wydawnictwach 

pokonferencyjnych i monografiach. 20 prac naukowych opublikowałam w czasopismach z 

listy JCR, a ich łączna miara oddziaływania IF zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 30,715. 

Łączna punktacja mojego dorobku naukowego wynosi 830 pkt. Po wyłączeniu 8 prac 

wchodzących w skład przedstawionego osiągnięcia naukowego mój pozostały dorobek 

naukowy stanowi 91 prac o łącznym IF 21,864 i punktacji wg MNiSW 687 pkt. Według bazy 

Web of Science h-indeks prac z mojego dorobku naukowego wynosi obecnie 7. Wykaz 

publikacji naukowych, a także inne osiągnięcia w zakresie pracy naukowej, dydaktycznej, 

popularyzatorskiej i organizacyjnej przedstawiłam w załączniku nr 3 do niniejszego wniosku 
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Tabela 2. Dane bibliometryczne osiągniętego dorobku naukowego przed i po doktoracie 

Wyszczególnienie 
Przed doktoratem Po doktoracie Łącznie 

Ilośd Punkty* IF Ilośd Punkty* IF Ilośd Punkty* IF 

Publikacje wchodzące w skład 
osiągnięcia naukowego 

      8 143 8,851 8 143 8,851 

Publikacje naukowe w 
czasopismach znajdujących się 
w bazie JCR 

      14 295 21,864 14 295 21,864 

Publikacje naukowe w 
czasopismach innych niż 
znajdujące się w bazie JCR 

14 58   45 302   59 360   

Publikacje w wydawnictwach 
pokonferencyjnych, 
monografie 

7 4   11 28   18 32   

Razem 21 62 0 78 768 30,715 99 830 30,715 

*MNiSW 
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