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Recenzja została wykonana na podstawie decyzji Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria 

środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 

stycznia 2022 r. 

Poniższą recenzje przedstawiam po zapoznaniu się z otrzymaną rozprawą doktorską 

wraz z załącznikami i płytą CD.  

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska mgr inż. Patrycji Mleczek została 

napisana w postaci wielostronicowego komentarza do cyklu trzech powiązanych tematycznie 

oryginalnych artykułów naukowych opublikowanych w latach 2017-2021 w recenzowanych 

czasopismach o zasięgu międzynarodowym, znajdujących się w bazie JCR. 

Prace te prezentują wyniki badań wykonanych przez Doktorantkę, zarówno w 

warunkach polowych, jak i w laboratorium: 

1. Mikołajczak P., Borowiak K., Niedzielski P. 2017. Phytoextraction of rare earth elements 

in herbaceous plant species growing close to roads. Environmental Science and Pollution 

Research 24: 14091-14103. DOI: 10.1007/s11356-017-8944-2  (IF 2,800 MNiSW 70) 

2. Mleczek, P., Borowiak, K., Budka, A., Niedzielski P. 2018. Relationship between 

concentration of rare earth elements in soil and their distribution in plants growing near a 

frequented road. Environmental Science and Pollution Research 25: 23695–23711. DOI: 

10.1007/s11356-018-2428-x  (IF 2,800 MNiSW 70) 

3. Mleczek, P., Borowiak, K., Budka, A., Szostek, M., Niedzielski, P. 2021. Possible sources 

of rare earth elements near different classes of road in Poland and their phytoextraction to 



herbaceous plant species. Environmental Research 193: 110580. 

DOI:10.1016/j.envres.2020.110580  (IF 6,498 MNiSW 100). 

Sumaryczna wartość wskaźnika oddziaływania prezentowanego cyklu prac wynosi IF 

= 12,098 punktów, a łączna punktacja MNiSW = 240 punktów. 

Należy podkreślić, że Doktorantka we wszystkich artykułach jest pierwszym autorem, 

a jej udział w powstaniu każdej z prac, zgodnie z załączonymi oświadczeniami, był znaczący 

(w pierwszej - 80%, drugiej - 70% i trzeciej - 60%) i obejmował tworzenie koncepcji pracy, 

wybór stanowisk badawczych, pobór materiałów roślinnych oraz gleby, ocenę natężenia ruchu 

drogowego, przygotowanie i wstępną obróbkę materiałów badawczych, analizę pierwiastków, 

analizę danych, gromadzenie piśmiennictwa oraz przygotowanie manuskryptu do publikacji. 

Przedłożona do recenzji praca została napisana zgodnie z typowym układem 

charakteryzującym prace naukowe. Główną częścią pracy jest zwięzły i wyczerpujący 

komentarz obejmujący 38 stron. Komentarz rozpoczyna wykaz skrótów i streszczenia w języku 

polskim i angielskim. W dalszej części komentarza mgr inż. Patrycja Mleczko 

scharakteryzowała podstawy naukowe i podjęte problemy badawcze, wskazała założenia i cel 

rozprawy, opisała wykorzystane materiały i zastosowane metody badawcze, przedstawiła 

wyniki i omówiła je w syntetyczny sposób w dyskusji, którą podzieliła na trzy części odnoszące 

się do każdej prac z tematycznego cyklu. Dyskusja dowodzi, że Autorka posiadła umiejętność 

krytycznej oceny uzyskanych przez siebie wyników. Niestety rozdział ten nie został 

zakończony wyraźnym podsumowaniem. Uzyskane wyniki pozwoliły Doktorantce na 

sformułowanie 13 syntetycznych wniosków. Komentarz kończy spis literatury zawierający 87 

pozycji piśmiennictwa, w tym 7 polskich autorów. Pozycje piśmiennictwa zostały dobrane w 

sposób staranny i są poprawnie cytowane. Całość rozprawy dopełniają artykuły stanowiące 

podstawę dysertacji umieszczone w formie załączników oraz oświadczenia o wkładzie pracy 

własnej.  

Cel pracy, który było określenie efektywności fitoekstrakcji pierwiastków ziem 

rzadkich przez wybrane gatunki roślin zielnych, rosnących przy drogach Wielkopolski został 

sformułowany w sposób czytelny i logiczny. Cel nadrzędny został osiągnięty poprzez realizację 

celów podrzędnych, uwzględniających określenie udziału lekkich i ciężkich pierwiastków ziem 

rzadkich w całkowitej ilości tych pierwiastków akumulowanych przez rośliny zielne; wstępną 

ocenę sposobu pobierania pierwiastków ziem rzadkich przez rośliny zielne; określenie 

potencjalnych źródeł pierwiastków ziem rzadkich przy drogach; charakterystykę dystrybucji 

pierwiastków ziem rzadkich w różnych gatunkach roślin zielnych, zależnie od odległości od 



drogi oraz ocenę korelacji pomiędzy intensywnością natężenia ruchu drogowego, stężeniem 

pierwiastków ziem rzadkich w glebie a ich zawartością w roślinach zielnych. 

 Badania realizowano w oparciu o materiał badawczy zebrany przy wybranych drogach 

Wielkopolski. Materiał doświadczalny stanowiło 7 gatunków roślin zielnych: Achillea 

millefolium L. (krwawnik pospolity), Artemisia vulgaris L. (bylica pospolita), Cichorium 

intybus L. (cykoria podróżnik), Papaver rhoeas L. (mak polny), Taraxacum officinale F. H. 

WIGG (mniszek pospolity), Trifolium repens L. (koniczyna biała), Tripleurospermum 

inodorum (L.) Sch. Bip. (maruna bezwonna) oraz próbki gleb zebrane przy drogach oraz pyłu 

drogowego. Ze względu na określenie potencjalnych źródeł REEs przy drogach, analizie 

poddane zostały również letnie i zimowe opony samochodowe, okładziny klocków 

hamulcowych oraz fragment asfaltu. Oceniono stopień bioakumulacji i translokacji 

wykorzystując do tego odpowiednie wskaźniki. 

Doktorantka zastosowała właściwe metody badań potrzebne do osiągnięcia założonych 

celów. Na podkreślenie zasługuje fakt eksperymentalnego wyznaczenia stężenia acetonu do 

przygotowania materiału do analiz, tak aby transport REEs z liści do roztworu nie był 

widoczny, podobnie jak negatywny wpływ tego roztworu na powierzchnię liści. Doktorantka 

podjęła się analizy obszernego materiału badawczego, a uzyskane wyniki opracowała  z 

wykorzystaniem kilku wieloczynnikowych metod statystycznych. Dobór testów statystycznych 

zastosowanych w celu analizy uzyskanych wyników jest adekwatny i nie budzi zastrzeżeń. 

Pierwsza praca z prezentowanego cyklu („ Phytoextraction of rare earth elements in 

herbaceous plant species growing close to roads”), obejmuje określenie fitoekstrakcji 

pierwiastków ziem rzadkich (REE) z korzeni, łodyg i liści pięciu gatunków roślin zielnych 

(Achillea millefolium L., Artemisia vulgaris L., Papaver rhoeas L., Taraxacum officinale oraz 

Tripleurospermum inodorum), z czterech obszarów położonych w bliskiej odległości od drogi 

o zróżnicowanym natężeniu ruchu. Ponadto w pracy podjęto się oszacowania zależności 

pomiędzy natężeniem ruchu drogowego, stężeniem REE w glebie a zawartością tych 

pierwiastków w organach roślin. Wyniki badań wykazały, że A. vulgaris i P. rhoeas były w 

stanie skutecznie przenosić REE w swoich liściach, niezależnie od obszaru zbioru. 

Stwierdzono, że największą zawartość REEs stwierdzono w liściach P. rhoeas i korzeniach T. 

inodorum. Wykazano również, że generalnie  HREE były akumulowane w korzeniach i liściach 

P. rhoeas, a także w łodygach T. inodorum i T. officinale, podczas gdy LREE były 

akumulowane w korzeniach T. inodorum i łodygach T. officinale. Stwierdzono wyraźną 

zależność pomiędzy natężeniem ruchu drogowego a stężeniem REE, HREE i LREE w glebie. 

Nie stwierdzono natomiast dodatniej korelacji między stężeniem tych pierwiastków w glebie a 



ich zawartością w roślinach, z wyjątkiem T. officinale. Zaobserwowano efektywny transport 

REE z systemu korzeniowego do liści, co wskazuje na możliwą zdolność niektórych z badanych 

gatunków roślin do usuwania REE z gleb przy drogach.   

W drugiej pracy oryginalnej (“Relationship between concentration of rare earth 

elements in soil and their distribution in plants growing near a frequented road”) oceniono 

wydajność fitoekstrakcji i rozmieszczenia lekkich i ciężkich (LREE i HREE) pierwiastków 

ziem rzadkich przez trzy gatunki roślin zielnych: Artemisia vulgaris L., Taraxacum officinale 

F.H. Wigg. i Trifolium repens L., rosnące w odległości 1, 10 i 25 m od krawędzi uczęszczanej 

drogi w Polsce. Wyniki badań wykazały że stężenie REE w glebie i roślinach było silnie 

skorelowane (r > 0,9300), co wskazuje na wysoki potencjał badanych gatunków roślin do 

fitoekstrakcji tych pierwiastków. Największy odsetek REE pochodził z grupy LREE, podczas 

gdy HREE stanowiły tylko niewielką część grupy REE. Dominującymi elementami w grupie 

LREE były Nd i Ce, natomiast Er dominował w grupie HREE. Różnice w ilościach tych 

pierwiastków wpłynęły na łączną koncentrację LREE, HREE i REE oraz ich ilości, które 

malały wraz z odległością od drogi. Wyniki badań wykazały, że efektywność fitoekstrakcji 

LREE i REE w całej biomasie roślin rosnących we wszystkich badanych odległościach od drogi 

kształtowała się następująco: A. vulgaris L. > T. officinale L. > T. repens L. W przypadku HREE 

tę samą zależność odnotowano tylko dla roślin rosnących w odległości 1 m od drogi. Wartości 

współczynnika biokoncentracji (BCF) dla LREE i HREE były odpowiednio wyższe i niższe 

niż 1 dla wszystkich badanych gatunków roślin, niezależnie od odległości od drogi. Bardzo 

ważnym stwierdzeniem wynikającym z analizy wyników jest określenie, że zadane gatunki 

roślin zielnych były zdolne do efektywnej fitoekstrakcji tylko LREE (BCF > 1); dlatego te 

rośliny, które są powszechnie obecne w pobliżu dróg, mogą być użytecznym narzędziem do 

usuwania tej grupy REE ze skażonej gleby. 

Ostatnia, trzecia oryginalna praca („Possible sources of rare earth elements near 

different classes of road in Poland and their phytoextraction to herbaceous plant species”) 

poświęcona jest oszacowaniu, w jakim stopniu pierwiastki REE pochodzą z ruchu drogowego, 

a także analizie ich fitoekstrakcji z gleby przez wybrane gatunki roślin zielnych. Dyplomantka 

wskazuje potencjalne źródła REE i ich zawartość w wybranych materiałach eksploatacyjnych 

(części samochodowe, asfalt). Materiałem badawczym były części samochodowe (5 klocków 

hamulcowych, 10 opon nowych – letnich i zimowych), 20 próbek asfaltu i pyłu drogowego 

osiadłego na jego powierzchni; gleby oraz 7 gatunków roślin rosnących w odległości 1 m od 

krawędzi 5 dróg zlokalizowanych w województwie wielkopolskim. Uzyskane wyniki badań 

wskazują, że zawartości REE w asfalcie i klockach hamulcowych była podobna i znacznie 



wyższa niż w oponach. Jednak zgodnie z masą poszczególnych zdzieranych materiałów, 

głównym źródłem tych pierwiastków był asfalt. Stwierdzono, że ilość REE uwalnianych z opon 

do środowiska jest znacznie niższa niż REE uwalnianych z asfaltu, ale generalnie wyższa niż z 

klocków hamulcowych. Wykazano, że zawartość REE w glebie wzrasta wraz z natężeniem 

ruchu, jednak wyznacznikiem pobierania tych pierwiastków był skład chemiczny gleby był 

głównym, głównie poprzez system korzeniowy roślin.  

Ocena rozprawy doktorskiej nie byłaby pełna bez postawienia pytań i prośby o 

wyjaśnienie pewnych zagadnień: 

1. Doktorantka nie opisała jaką frakcję pyłu zbieranego wzdłuż drogi pobrała do analiz. Czy 

było to wszystko, co zostało zebrane z pasa 50 m o szerokości 1 m, czy też odrzucono żwir 

i drobne kamienie, które podczas zbierania pyłu za pomocą szczotki najprawdopodobniej 

znalazły się w próbkach? 

2. O ile większość z roślin użytych do badań nie budzi kontrowersji, to użycie maku polnego 

(Papaver rhoeas) rodzi pytanie o wielkość próbki i ilość zebranych roślin koniecznych do 

wykonania analiz – małe liście i drobne korzenie. Jak była przesłanka do wybrania tej 

rośliny, czy tylko występowanie?  

3. Na stronie 15 Komentarza Doktorantka napisała, że „Przyjmuje się, że utrata asfaltu wynosi 

5 mm w ciągu 10 lat dla powierzchni z bardziej odpornych kruszyw, oraz 5 mm w ciągu 15 

lat dla powierzchni z kruszyw o słabej przyczepności.” Brak jednak podania źródła tych 

informacji. 

4. Jakie były przesłanki wyboru odległości poboru próbek od jezdni  - 1, 10 i 25 m? Badania 

Józefa Curzydło, którego prac zabrakło mi  w wykazie literatury, jednoznacznie wskazują, 

że w rejonach dróg o dużym natężeniu ruchu pojazdów samochodowych na odległość od 

100-120 m od jezdni należy wyeliminować np. uprawę warzyw, a stężenie pierwiastków 

opadających na powierzchnię ziemi maleje znacząco dopiero w odległości około 50-75 m 

od jezdni.  

5. Czy wydzielenie stężenia pierwiastków rzadkich z charakterystyki chemicznej gleby (w 

przedstawionej metodyce i w tabeli 4 komentarza) jest zasadne? Przecież tak samo, jak i 

makropierwiastki, należą one do charakterystyki chemicznej gleby.  

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska została przygotowana bardzo dobrze pod 

względem edytorskim i estetycznym, jednakże Doktorantka nie uniknęła kilku błędów 

interpunkcyjnych i literowych, które w żadnej mierze nie umniejszają wysokiej wartości 

naukowej dysertacji. 

Do uwag mniejszej rangi, o charakterze edytorskim zaliczam, m.in.:  



1) Brak powołania na tabelę 1 w teście komentarza. 

2) Brak wymienienia w spisie literatury pozycji: Opoczyński 2016 (wymienionej na str. 24); 

Radulescu i wsp. 2013 oraz Stef i wsp. 2010 (wymienionych na str. 28); Saatz i wsp. 2016  i 

Olivares i wsp. 2014 (wymienionych na str. 30). 

Przedstawiona praca świadczy o ogromnym zaangażowaniu Autorki w rozwiązanie 

problemu badawczego i osiągnięcie założonego celu. Stanowi dużą wartość naukową i poszerza 

wiedzę z zakresu efektywności fitoekstrakcji pierwiastków ziem rzadkich (REEs) przez 

wybrane gatunki roślin zielnych, rosnących przy drogach Wielkopolski a także określenia 

potencjalnych źródeł REEs przy drogach włącznie z podaniem analizie letnich i zimowych 

opon samochodowych, okładzin klocków hamulcowych oraz fragmentów asfaltu. Zakres 

zaplanowanych badań  dowodzi wysokich umiejętności planowania, umiejętności interpretacji 

danych i prowadzenia dyskusji przez Doktorantkę. Ponadto tematyka badań podjęta przez mgr 

inż. Patrycję Mleczek wpisuje się w aktualne badania na określenie zasięgu oddziaływania 

transportu w kontekście zanieczyszczenia środowiska pierwiastkami ziem rzadkich oraz oceny 

zakresu wpływu ruchu drogowego w odniesieniu do różnych klas dróg na otaczające 

środowisko. 

W podsumowaniu stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr inż. Patrycji Mleczek pt. 

”Ocena wpływu ruchu drogowego na zawartość pierwiastków ziem rzadkich w wybranych 

gatunkach roślin zielnych” ma oryginalny charakter, świadczy o umiejętności samodzielnego 

prowadzenia badań naukowych i zasługuje na wysoką ocenę .  

Rozprawa doktorska mgr inż. Patrycji Mleczek spełnia warunki określone w ustawie z 

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 z późniejszymi zmianami, tj. Dz. U. 2017 poz. 859).  

W związku z powyższym, zwracam się do Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria 

środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o dopuszczenie 

mgr inż. Patrycji Mleczek do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

Jednocześnie wnioskuję o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr inż. Patrycji Mleczek. 

 

        


