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Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich
ewentualnego wykorzystania

Głównym celem badań środowiskowych jest uzyskanie wiarygodnej informacji o stanie
i jakości środowiska przyrodniczego lub jednego z jego elementów. Tego rodzaju badania
składają się z wielu zależnych od siebie etapów, wśród których wymienić można: pobieranie
próbek, ich przechowywanie, transport i przygotowanie (fizyczne, chemiczne) do analiz,
wykonanie analiz chemicznych oraz interpretację uzyskanych wyników pomiarów
analitycznych (Dołęgowska, Migaszewski, 2014). Badania środowiskowe, zwłaszcza te,
prowadzone w ekosystemach naturalnych, stanowią duże wyzwanie dla chemików
analityków, których działania nie ograniczają się jedynie do zapewnienia jakości na etapie
analiz chemicznych, ale wymagają od nich wiedzy i doświadczenia również w wykonywaniu
prac terenowych, do których należy etap pobierania próbek. Bardzo istotnym etapem każdej
analizy, często bardzo pracochłonnym i skomplikowanym jest również przygotowanie
próbek. Każdy z wymienionych wyżej etapów może być źródłem błędów, stąd też istnieje
konieczność zapewnienia kontroli jakości dla całego procesu pomiarowego i na takim samym
poziomie jak na etapie samego pomiaru analitycznego (Ramsey, Ellison, 2007; Ellison,
Williams, 2012).
Na całkowitą wariancję błędu w badaniach środowiskowych składa się wariancja
związana ze zmiennością geochemiczną, która stanowi 80%, a według niektórych autorów
nawet 90% całkowitej wariancji błędu, wariancja związana z pobieraniem próbek, która
stanowi 16% całkowitej wariancji błędu i wariancja związana z pomiarem analitycznym,
stanowiąca jedynie 4% całkowitej wariancji (Zhang, 2007; Migaszewski, Gałuszka, 2016).
Obecnie wykonanie analizy chemicznej z zastosowaniem metod instrumentalnych stanowi
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najbardziej powtarzalny i charakteryzujący się największą precyzją etap procesu
pomiarowego a błędy, które są na nim popełniane, są najłatwiejsze do zidentyfikowania
i wyeliminowania. Niezwykle ważnym zagadnieniem jest otrzymywanie wyników
z akceptowalną wiarygodnością z całego procesu pomiarowego, a nie tylko z etapu analizy
chemicznej. Jeżeli bowiem niepewność pobierania próbek ma dominujący udział
w niepewności pomiaru, to zastosowanie bardzo precyzyjnych i dokładnych metod
analitycznych nie poprawi jakości uzyskanych wyników analiz, gdyż i tak nie wpłynie to
końcową wartość niepewności (Thompson, 1998; Ramsey, Thompson, 2007).
Jakość wyników pomiarów analitycznych opisuje, między innymi, pojęcie niepewności
pomiaru, która zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji jest
parametrem odnoszącym się do wyniku pomiaru, charakteryzującym rozrzut wyników, który
może w sposób właściwy być przypisany do wartości mierzonej (Ramsey, 1998).
Oszacowanie niepewności pomiaru stało się rutynowym podejściem stosowanym
w laboratoriach analitycznych, często jednak ogranicza się ono jedynie do oceny niepewności
samego pomiaru analitycznego (nie procesu pomiarowego), z pominięciem niepewności
pobierania próbek i ich przygotowania, czyli dwóch składowych, które mogą mieć największy
wkład w całkowitą niepewność pomiaru (Markert, 1995; Ramsey, 2002). Dlatego jednym
z najistotniejszych zagadnień w zakresie zapewnienia kontroli jakości badań środowiskowych
było wyznaczenie poziomu niepewności pobierania próbek. Każda czynność wchodząca
w skład etapu pobierania próbek jest źródłem błędów, które wpływają na wynik końcowy
analizy, a które powinny być wyeliminowane bądź zredukowane do akceptowalnego
poziomu. Jest to możliwe jedynie wówczas, gdy rozumie się jak te błędy powstają i w jaki
sposób ulegają propagacji. Znajomość przyczyny skutkującej dużą wartością niepewności
pobierania próbek pozwala na wybór i zaprojektowanie metody pobierania próbek tak, aby
poziom jej niepewności (Pasławski, Migaszewski, 2006) lub poziom niepewności pomiaru
obejmujący pobieranie próbek i ich analizę nie przekraczał 20% (Ramsey, 1998).
W literaturze wyróżnia się dwa główne podejścia wyznaczania niepewności pomiaru
i jej składowych, a mianowicie podejście o charakterze od podstaw (ang. bottom up)
i o charakterze odgórnym (ang. top down). Pierwsze z nich zakłada, że błędy przypadkowe
z każdego indywidualnego składnika metody mogą być ilościowo wyrażone jako odchylenie
standardowe (σ), a całkowita niepewność może być oszacowana poprzez zsumowanie
wariancji poszczególnych błędów (Równania 1, 2) (Ramsey, Ellison, 2007).
2
2
2
𝜎𝑝𝑜𝑚𝑖𝑎𝑟𝑢
= 𝜎𝑝𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑎𝑛𝑖𝑎
+ 𝜎𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑦

(1)

gdzie:
σ2pobierania to wariancja pomiędzy próbkami, pobranymi z tego samego stanowiska
badawczego,
σ2analizy to wariancja dwukrotnej analizy tej samej próbki.
Jeżeli parametry te wyznacza się stosując statystyczne metody oszacowania wariancji (s2),
wówczas otrzymuje się równanie:
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𝑠𝑝𝑜𝑚𝑖𝑎𝑟𝑢
= 𝑠𝑝𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑎𝑛𝑖𝑎
+ 𝑠𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑦

(2)

Z kolei podejście o charakterze odgórnym zakłada wykorzystanie w celu oszacowania
niepewności pomiaru testów międzylaboratoryjnych, w tym testów biegłości. Polega ono na
analizie tej samej próbki, tą samą metodą analityczną przez więcej niż 8 wybranych
laboratoriów (De Zorzi i in., 2002).
Niepewność pomiaru można wyznaczyć stosując jedną z czterech opisanych
w EURACHEM/CITAC Guide (Ramsey, Ellison, 2007) metod empirycznych, a mianowicie
metodę: (1) duplikatów, (2) protokołów, (3) testów wydajności – CTS (ang. collaborative trial
system) oraz (4) testów biegłości – SPT (ang. sampling proficiency test). Spośród wyżej
wymienionych, ze względu na swoją prostotę najczęściej wykorzystywaną, jest metoda
duplikatów, która polega na pobraniu z tego samego stanowiska badawczego próbki
właściwej oraz jej duplikatu i ich dwukrotnej analizie (ang. balanced strategy). Z czasem
metoda ta doczekała się modyfikacji (Ryc. 1), mającej na celu zmniejszenie kosztów analiz
chemicznych (Rostron, Ramsey, 2012).

Ryc. 1. Metoda duplikatów i jej zmodyfikowana forma (Rostron, Ramsey, 2012).

W większości badań prowadzonych w celu wyznaczania niepewności pobierania
próbek środowiskowych z wykorzystaniem metody duplikatów, pobierano próbki: wód, gleb
rolniczych, gleb miejskich, gleb zanieczyszczonych (De Zorzi i in., 2002; Ramsey, 2002;
Kurfürst i in., 2003; Ramsey, Thompson, 2007) oraz próbek roślin uprawianych w warunkach
kontrolowanych (Lyn i in., 2007). Brak dostępnych w literaturze naukowej informacji
o poziomie niepewności pobierania próbek środowiskowych (zwłaszcza materiału
roślinnego) z ekosystemów naturalnych oraz ich przygotowania stał się podstawą do
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przygotowania osiągnięcia naukowego, na które składa się cykl siedmiu monotematycznych
publikacji, w tym jednej publikacji przeglądowej [2] i sześciu publikacji oryginalnych [1,3-7].
Głównym celem podjętych badań była identyfikacja czynników, które mają wpływ na
poziom niepewności pobierania i przygotowania próbek środowiskowych z ekosystemów
naturalnych oraz wyznaczenie wartości tych niepewności z wykorzystaniem zarówno
istniejących metod statystycznych, jak i nowego podejścia.
Inspiracją do podjęcia szczegółowych badań nad niepewnością pobierania
i przygotowania próbek środowiskowych były badania, których wyniki przedstawiono
w publikacji [1]. Do analiz chemicznych pobrano dwa rodzaje próbek środowiskowych –
mchy z gatunku Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. oraz gleby z dwóch podpoziomów (Ol, Ofh)
i dwóch poziomów (AE, AEB) na każdym z 20 stanowisk badawczych.
Próbki pobrane i przygotowane zgodnie z metodyką, którą wykorzystano w dalszych
badaniach, poddano analizie na zawartość pierwiastków ziem rzadkich. Wykazano, że
głównym źródłem lantanowców dla mchów są cząstki gleb i skał osadzone na ich
powierzchni, a także stwierdzono przestrzenne zróżnicowanie zawartości tych pierwiastków.
Co więcej, przebieg znormalizowanych profilów lantanowców był inny dla próbek mchów
i gleb. Spośród wszystkich analizowanych próbek, mchy wykazywały najbardziej widoczne
wzbogacenie w tzw. średnie pierwiastki ziem rzadkich (ang. medium rare earth elements,
MREE; Sm–Dy). W próbkach tych, w przeciwieństwie do pozostałych, zaobserwowano
również występowanie silnej, dodatniej anomalii Eu. W literaturze nie znaleziono informacji
o czynnikach innych niż geogeniczne (Chiarenzelli i in., 2001), które mogą mieć wpływ na
poziom zawartości pierwiastków ziem rzadkich w próbkach mchów, a które związane są
z samą metodyką prowadzenia badań środowiskowych, w tym, z etapem pobierania próbek
i ich przygotowania. Dlatego też zadecydowano o konieczności włączenia tej grupy
pierwiastków do dalszych badań.
Wnioski płynące z powyższych badań przyczyniły się do napisania kolejnej, tym razem
przeglądowej publikacji naukowej [2], w której to zawarto najważniejsze informacje na
temat czynników mających wpływ na: (1) równowagę istniejącą w układzie środowiskoorganizmy biowskaźnikowe (np. mchy) (2) skład chemiczny tych organizmów, (3) poziom
niepewności pomiaru, na którą składa się niepewność pobierania próbek i ich przygotowania
oraz analizy. W publikacji [2] zwrócono szczególną uwagę na fakt, że przedmiotem
dotychczas prowadzonych badań próbek mchów była ocena wpływu różnych czynników,
zarówno tych środowiskowych (m.in. ilość i rodzaj opadów, pora roku, w której prowadzone
są prace terenowe) (Zechmeister, 1998; Zechmeister i in., 2003, 2008; Fernández i in., 2013;
Di Palma i in., 2017), jak i tych związanych bezpośrednio z metodyką pobierania próbek i ich
wstępnego przygotowania (m.in. wielkość stanowiska badawczego, ilość podpróbek
wchodzących w skład próbki złożonej, sposób mycia próbek) (Aboal i in., 2001, 2011;
Fernández i in., 2002; Pérez-Llamazares i in., 2011; Boquete i in., 2015) na skład chemiczny
próbek materiału roślinnego. Brak jest natomiast informacji na temat poziomu niepewności
związanego z etapem pobierania próbek mchów i tego, jak wpływa on na całkowitą
niepewność pomiaru.
W pracy dokonano również krótkiej charakterystyki metod wykorzystywanych przez
różnych autorów do wyznaczania niepewności pobierania próbek. Spośród metod
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statystycznych wykorzystywanych w obliczeniach opisano jednoczynnikową analizę wariancji
(one-way ANOVA), odpornościową jednoczynnikową analizę wariancji (RANOVA) oraz
znacznie rzadziej stosowaną statystykę zasięgu (range statistics). Wszystkie wyżej
wymienione metody statystyczne wykorzystano w obliczeniach, które były wykonane
w kolejno przygotowanych pracach oryginalnych wchodzących w skład osiągnięcia
naukowego.
Elementem nowości naukowej w opisywanej publikacji [2] było opracowanie własne
diagramu przyczynowo-skutkowego dla próbek materiału roślinnego (Ryc. 2), na którym
zestawiono czynniki mogące wpływać na próbkę materiału roślinnego, pochodzącą
z ekosystemów naturalnych, a tym samym na wynik końcowy prowadzonej analizy.
Interpretowanie wyników z pomiaru analitycznego próbek środowiskowych tylko
w odniesieniu do wiedzy o niepewności samej metody analitycznej, bez uwzględniania
poprzedzających ją etapów, zwłaszcza etapu pobierania próbek, może prowadzić do
uzyskania niewiarygodnych wyników, a co za tym idzie, błędnej interpretacji. Tylko pełna
świadomość błędów możliwych do popełnienia na etapie pobierania próbek pozwala na
otrzymanie próbki reprezentatywnej, której analiza chemiczna daje dokładne i precyzyjne
wyniki, odzwierciedlające warunki panujące na badanym obszarze. Co więcej, tylko analiza
reprezentatywnych próbek umożliwia wyciągnięcie wiarygodnych wniosków na podstawie
uzyskanych wyników pomiarów analitycznych. Uwzględnienie etapu pobierania próbek
w ocenie niepewności analiz chemicznych wymaga opracowania odpowiednich narzędzi,
które mogą być wykorzystane do obliczenia i kontrolowania niepewności pobierania próbek,
z wykorzystaniem określonej metody ich pobierania (Petersen i in., 2005; Grøn i in., 2007;
Ramsey, Ellison, 2007).

Ryc. 2. Diagram przyczynowo-skutkowy dla próbek materiału roślinnego [2].

Realizując część badań w projekcie OPUS (Załącznik 4, IIh) zwrócono uwagę na problem
wyznaczania niepewności pobierania próbek gleb z obszarów dawnej eksploatacji rud metali.
Podczas przygotowania przeglądu literatury okazało się, że brak jest rzetelnych wyników
badań nad wyznaczaniem niepewności pobierania próbek z obszarów dawnej eksploatacji
górniczej. Dostępne publikacje zawierały błędy metodyczne (brak weryfikacji wymogów,
jakie musi spełniać zbiór danych aby mógł być poddany dalszej analizie statystycznej, błędne
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obliczenia statystyczne), dlatego też zdecydowano się podjąć próbę wykonania takich
obliczeń, a uzyskane wyniki przedstawiono w kolejnej publikacji z cyklu monotematycznego
[3].
W ramach prac terenowych, z dwóch obszarów badawczych pobrano 18 próbek gleb
wraz z ich duplikatami (Jung, Thornton, 1997; Rostron, Ramsey, 2012). Po pobraniu, próbki
przygotowano do analiz chemicznych stosując mineralizację w wodzie królewskiej
wspomaganą mikrofalowo. W ekstraktach oznaczono zawartość wybranych pierwiastków
śladowych metodą spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie – ICP-MS, przy czym
każda z próbek analizowana była dwukrotnie. Uzyskane wyniki poddano wstępnej obróbce
statystycznej a następnie wykorzystując znane metody statystyczne (ANOVA, RANOVA,
statystyka zasięgu) wyznaczono niepewność pobierania próbek i analizy.
W celu wprowadzenia w tematykę wyznaczania niepewności pobierania próbek,
w pierwszej części pracy szczegółowo opisano metody statystyczne, które wykorzystano do
wyznaczania niepewności, zwracając głównie uwagę na wymagania, jakie muszą spełniać
zbiory danych, aby mogły być poddane analizie daną metodą. Podkreślono przy tym, że
pominięcie tego etapu jest jednym z podstawowych błędów i prowadzi do uzyskania
niewiarygodnych wyników. Ponieważ rozkład danych z analiz chemicznych próbek
środowiskowych zazwyczaj odbiega od rozkładu normalnego (Reimann, De Caritat, 2005),
błędnym jest stosowanie w obliczeniach niepewności pomiaru i jej składowych
jednoczynnikowej analizy wariancji oraz statystyki zasięgu, bez zbadania typu rozkładu oraz
ewentualnej normalizacji. Możliwość stosowania odpornościowej jednoczynnikowej analizy
wariancji ogranicza się z kolei do przypadków, gdy ilość wyników odstających występujących
w zbiorze nie przekracza 10% całkowitej ich liczby (Grøn i in., 2007). Jak wykazano na
podstawie wstępnej analizy statystycznej, w przypadku niektórych zbiorów wyników
wymienione wyżej warunki nie były spełnione (brak rozkładu normalnego, ilość wyników
odstających w zbiorze >10%). Koniecznym było zatem zastosowanie wstępnej transformacji
danych. Ponieważ podjęte próby transformacji z zastosowaniem proponowanych
w literaturze funkcji (Reimann, Filzmoser, 2000; Lyn i in., 2003) nie przyniosły spodziewanych
efektów, zdecydowano się na zastosowanie nie używanego dotąd przy wyznaczaniu
niepewności przekształcenia Boxa-Coxa. Jak się okazało, zastosowanie tego przekształcenia
pozwoliło na otrzymanie normalnych rozkładów danych dla wszystkich poddanych analizie
zbiorów. W kolejnym etapie dla uzyskanych po transformacji danych wyznaczono
niepewność pobierania próbek i analizy za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji. Aby
móc porównać uzyskane wyniki z wynikami analizy prowadzonej na danych surowych,
bezpośrednio przed wyznaczeniem końcowej wartości niepewności, uzyskane wyniki
poddano wstecznemu przekształceniu. Stwierdzono, że pomimo zastosowania tej operacji,
wartości niepewności były mniejsze od tych, uzyskanych dla danych surowych. Potwierdzono
tym samym, że z jednej strony wstępna transformacja pozwala na uzyskanie rozkładu
normalnego, jednak z drugiej, wyznaczenie niepewności wykonywane jest dla zupełnie
innego w porównaniu z pierwotnym zbioru, co może stanowić problem przy interpretacji
uzyskanych wyników.
W przypadku zbiorów danych charakteryzujących się rozkładem normalnym lub
odbiegającym od normalnego, ale spełniającym warunek ilości wyników odstających
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w zbiorze <10%, niepewność pobierania próbek i analizy wyznaczono stosując odpowiednio:
jednoczynnikową analizę wariancji, statystykę zasięgu i/lub jednoczynnikową odpornościową
analizę wariancji. Uzyskane wyniki porównano i wykazano, że poziom niepewności jest różny
w zależności od zastosowanej metody statystycznej. Najbardziej interesującym było
stwierdzenie, że w niektórych przypadkach, w zależności od wykorzystanej do obliczeń
metody, etap pobierania próbek jednocześnie spełniał i nie spełniał warunku – wartość
niepewności pobierania <20%, który określa czy dana procedura pobierania jest
odpowiednia do osiągnięcia założonego celu (ang. fit for purpose). W pracy potwierdzono
również, że wysoki poziom niepewności pobierania próbek nie musi wynikać z błędnie
wykonanego pobierania próbek, a może mieć przyczynę w naturalnych właściwościach
badanego obszaru (Gy, 1995; Hildebrandt i in., 2012).
Powyższe badania, a zwłaszcza ograniczenia, na które natrafiono przy wyznaczaniu
poziomu niepewności pobierania próbek i konieczność prowadzania transformacji danych,
potwierdziły potrzebę wprowadzenia modyfikacji do już istniejących metod wyznaczania
niepewności, po to aby miały one większy zakres stosowalności. Wyniki oceny niepewności
pobierania próbek i analizy uzyskane z zastosowaniem własnej, zmodyfikowanej analizy
wariancji zostały opublikowane w kolejnej wchodzącej do monotematycznego cyklu
publikacji [4].
Jak zaznaczono w pracy [3], wyniki analizy próbek środowiskowych bardzo rzadko
cechują się rozkładem normalnym, którego występowanie jest warunkiem koniecznym jeśli
niepewność, również ta związana z pobieraniem próbek, ma być wyznaczona za pomocą
jednoczynnikowej analizy wariancji i statystyki zasięgu. W przypadku braku normalności
rozkładu istnieje możliwość zastosowania odpornościowej jednoczynnikowej analizy
wariancji, przy czym konieczna jest identyfikacja ilości wyników odstających występujących
w zbiorze (Kuikin, 2003; Reimann i in., 2005; Filzmoser i in., 2008) i ewentualna
transformacja danych, jeśli ilość ta przekracza 10% wszystkich wyników. Stosowanie
transformacji danych nie zawsze pozwala na otrzymanie rozkładu normalnego, a jedynie
redukuje skośność rozkładu (Reimann, Filzmoser, 2000; Lee, Ramsey, 2001; Filzmoser i in.
2009). Z kolei interpretacja wyników obliczeń niepewności otrzymanych w wyniku analizy
prowadzonej na zbiorze danych, który został poddany transformacji, może być
problematyczna [3]. Pierwszym pytaniem, jakie zrodziło się przed przystąpieniem do
wprowadzenia modyfikacji było: jak stosowane metody identyfikacji wyników odstających
wpływają na ilość tych wyników w zbiorze? Z tego też powodu w pierwszej części pracy
skupiono się na charakterystyce metod wykorzystywanych do identyfikacji wyników
odstających. Opisano i porównano cztery najczęściej stosowane: (1) 𝑥̅ ±c·σ, (2) 𝑥̅ ±c·σr; (3)
mediana±2·σr, (4) metoda wykresu pudełkowego, gdzie σr oznacza odporne odchylenie
standardowe (Rousseeuw i in., 2006). Według danych z literatury (Reimann i in., 2005)
metoda wykresu pudełkowego oraz metoda mediana±2·σr są najbardziej odpowiednie do
identyfikacji wyników odstających występujących w zbiorach wyników analiz próbek
środowiskowych.
W publikacji [4] dysponując wynikami analiz pierwiastków śladowych w próbkach gleb
pobranych z obszarów dawnej eksploatacji górniczej, najpierw potwierdzono zawarty we
wcześniejszej publikacji wniosek dotyczący naturalnego dużego zróżnicowania stężeń
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oznaczanych pierwiastków w próbkach gleb pobranych z badanych obszarów. W tym celu
wykonano analizę czynnikową i wykazano obecność w zbiorach danych homogenicznych
grup obiektów (Petersen i in., 2005; Bodnar i in., 2013). W następnej kolejności wykonano
histogramy oraz wyznaczono wartości odstające metodami opisanymi w pierwszej części
pracy. Wykazano, że w zależności od wyboru metody identyfikacji, ilość wyników
odstających występujących w zbiorze różni się, co może w niektórych przypadkach
jednocześnie wykluczać bądź zezwalać na stosowanie odpornościowej jednoczynnikowej
analizy wariancji. W literaturze nie znaleziono informacji według jakiego kryterium inni
autorzy przed przystąpieniem do analizy statystycznej wyznaczają wartości odstające
występujące w zbiorach i czy jest to ta sama technika, która stosowana jest w obliczeniach
z wykorzystaniem odpornościowej jednoczynnikowej analizy wariancji.
W przypadku techniki RANOVA, w pierwszej kolejności, wartości odstające są
definiowane jako te, które znajdują się poza przedziałem 𝑥̅ ±1,5·σr a następnie są przez tę
wartość zastępowane (Ramsey, 1998). Operacja jest powtarzana do momentu aż wartość
średniej arytmetycznej nie zmienia się. Dyskusyjnym wydało się stosowanie w powyższych
obliczeniach średniej arytmetycznej, której wartość jest silnie uzależniona od obecności
w zbiorze wartości odstających. Dlatego uznano, że dobrym rozwiązaniem byłoby zastąpienie
wyrażenia 𝑥̅ ±1,5·σr zależnością mediana±2·σr, która nie tylko jest polecana dla zbiorów
wyników z analiz próbek środowiskowych (Reimann i in., 2005), ale też zawiera parametr,
który jest miarą położenia, ale w przeciwieństwie do średniej arytmetycznej, niezależną od
obecności w zbiorze wartości odstających. Przystępując do obliczeń, w pierwszej kolejności
zdefiniowano wartości odstające jako te leżące poza zakresem mediana±2·σr a następnie
zastąpiono je tymi wartościami. Ponieważ wartość mediany jest stała, operację powtarzano
do momentu (a) uzyskania rozkładu normalnego (b) stałej wartości parametru p. Następnie
tak przygotowane zbiory danych poddano dalszej analizie a uzyskane wartości porównano
z wartościami uzyskanymi pozostałymi metodami.
Jak się okazało, identyfikacja wartości odstających metodą mediana±2·σr pozwoliła na
wyznaczenie niepewności dla zbiorów danych, dla których było to niemożliwe w przypadku
gdy wartości te były definiowane jako wartości leżące poza zakresem 𝑥̅ ±1,5·σr. Co więcej,
poziomy niepewności pobierania próbek wyznaczone z wykorzystaniem zmodyfikowanej
metody były w większości przypadków mniejsze od tych uzyskanych metodą
jednoczynnikowej odpornościowej analizy wariancji, jak również klasycznej
jednoczynnikowej analizy wariancji i statystyki zasięgu. Przy założeniu, że metoda
identyfikacji i zastępowania wartości odstających w oparciu o zależność mediana±2·σr, jest
lepsza do zastosowania w badaniach próbek środowiskowych, wykorzystanie
zmodyfikowanej metody wydaje się uzasadnione w przypadku tego typu zbiorów danych.
Ponadto, zastosowanie parametrów odpornych (mediana, odporne odchylenie
standardowe) pozwoliło na uniezależnienie obliczeń od parametrów, których wartość silnie
zależy od występowania wartości odstających w zbiorze, co stanowi największe osiągnięcie
w omawianej publikacji.
W kolejnym etapie przygotowania osiągnięcia naukowego wyznaczono poziom
niepewności pobierania i przygotowania próbek mchu z gatunku Pleurozium schreberi (Brid.)
Mitt. [5-7]. Opisaną wcześniej zmodyfikowaną metodę wyznaczania niepewności
10

zastosowano we wszystkich kolejnych badaniach. Do analiz pobrano 54 próbki mchu
z gatunku Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. wraz z ich duplikatami z trzech ekosystemów
leśnych [5]. Każda z próbek składała się z 8 do 10 podpróbek (Fernández i in., 2015),
pobranych z odsłoniętych stanowisk o powierzchni 10 m2 każde. Duplikaty próbek pobierano
ze stanowisk wyznaczonych w odległości od 1 do 2 m od stanowisk, z których pobierano
próbki właściwe, zgodnie z ta samą procedurą. Pobrane do analiz zielone części mchów, na
miejscu zostały oczyszczone z obcego materiału (igły, pajęczyny itp.) a następnie
umieszczone w jednorazowych polietylenowych torebkach i przetransportowane do
laboratorium. Próbki do analiz chemicznych przygotowano zgodnie z procedurą
przedstawioną na schemacie (Ryc. 3). Po przygotowaniu próbek, oznaczono w nich Cu, Fe,
Mn i Zn z wykorzystaniem atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu
(FAAS) i w piecu grafitowym (GFAAS). Każdą z próbek analizowano dwukrotnie. Uzyskane
wartości poddano w dalszej kolejności analizie statystycznej, a niepewność pobierania
próbek i analizy wyznaczono za pomocą klasycznej i odpornościowej analizy wariancji,
zmodyfikowanej analizy wariancji oraz statystyki zasięgu. Dodatkowo, żeby wykazać, że
analizy chemiczne nie mają istotnego wkładu w niepewność pomiaru wyliczono również
obciążenie stosowanej metody analitycznej.

Ryc. 3. Schemat przygotowania próbek mchu do analiz chemicznych.

Publikacja [5] jest pierwszą, która dotyczy wyznaczenia poziomu niepewności
pobierania próbek materiału roślinnego z ekosystemów naturalnych. Poziomy niepewności
wyznaczone na podstawie analizy próbek materiału roślinnego, pobranego z upraw
prowadzonych w warunkach laboratoryjnych lub kontrolowanych nie mogą być
porównywane z wynikami analiz próbek pobranych z ekosystemów naturalnych.
Największym problemem w badaniach próbek pochodzących z takich właśnie ekosystemów
jest identyfikacja czynników środowiskowych, które w istotny sposób mogą wpływać na
równowagę w układzie środowisko-organizm roślinny i na poziom zakumulowanych
substancji, jak również ocena naturalnej zmienności występowania danego pierwiastka
w środowisku.
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W publikacji [5] wykazano, że niepewność pobierania próbek jest tym większa, im
większy jest współczynnik wariancji dla danego pierwiastka (CVr). Stąd też nasuwa się
wniosek, że na wartość niepewności może wpływać nie tyle niewłaściwe pobieranie próbek,
lecz naturalna zmienność występowania danego pierwiastka w środowisku. Dla Fe, dla
którego współczynnik wariancji przyjmował największą wartość (42%), największa była
również niepewność pobierania próbek (17-22%) wyznaczona dla danych surowych. Z kolei
dla Zn, niska wartość współczynnika wariancji (12%) odpowiadała niskim wartościom
niepewności (4,3-13%). Zgodnie z danymi literaturowymi (Pasławski, Migaszewski, 2006),
niepewność pobierania próbek spośród wszystkich innych składowych ma zazwyczaj
największy udział w całkowitej niepewności pomiaru. Aby dana procedura pobierania była
odpowiednia do osiągnięcia założonego celu, wartość niepewności nie powinna przekraczać
20%. Powyższa zależność była spełniona w większości analizowanych przypadków (wartość
niepewności analizy nie przekraczała 1,1%), dlatego też można było stwierdzić, że spełnia
ona warunek „fit for purpose”.
W większości przypadków najmniejsze wartości niepewności uzyskano stosując
zmodyfikowaną analizę wariancji, potwierdzając tym samym, że metoda ta jest odpowiednia
również dla wyników uzyskanych z analiz próbek materiału roślinnego. Porównano też
wyniki obliczeń wykonanych pozostałymi metodami i wykazano, że największe wartości daje
odpornościowa analiza wariancji, najmniejsze zaś metoda klasyczna. Wyniki uzyskane
metodą statystyki zasięgu miały wartości pośrednie. Tak samo jak w przypadku próbek gleb
[4], wykazano również, że stosowanie przekształcenia Boxa-Coxa jest wygodnym
i skutecznym rozwiązaniem, jeśli chce się zastosować tę samą metodę przekształcenia do
różnych zbiorów danych. Wartości niepewności pobierania próbek uzyskane po wstecznym
przekształceniu były niższe niż te uzyskane dla danych surowych.
Drugim głównym źródłem niepewności poza etapem pobierania próbek jest etap ich
przygotowania (Markert, 1995), dlatego też w dalszych badaniach wyznaczono poziom
niepewności pobierania próbek mchów i ich wstępnego przygotowania [6]. Przez długi czas
nie zalecano mycia próbek materiału roślinnego na etapie przygotowania do analiz
chemicznych. Obecnie, decyzja o tym, czy mycie próbek roślin przed ich analizą powinno być
przeprowadzone, zależy od celu prowadzonych badań. Próbki muszą być myte jeśli celem
badań jest określenie poziomu zanieczyszczeń atmosferycznych, bądź też potencjalnej
fitotoksyczności tych zanieczyszczeń. Z kolei analiza próbek niemytych pozwala na ocenę
poziomu depozycji zanieczyszczeń (Markert i in., 1999). W przypadku próbek mchów
wstępne mycie usuwa osad cząstek gleb gromadzący się na powierzchni roślin (Fernández
i in., 2010), jednak skuteczność mycia oraz jego wpływ na skład chemiczny tych organizmów
jest trudny do oszacowania. Zbyt długie mycie może wpłynąć na zawartość poszczególnych
makroi
mikroelementów
znajdujących
się
w
przestrzeniach
międzyi zewnątrzkomórkowych (Vázquez i in., 2015). Ponieważ mchy są pozbawione tkanek
ochronnych tj. epidermy i kutikuli, dlatego też proces ten może również prowadzić do
usuwania metali z komórek (Dunn i in., 1992). Wyniki analiz chemicznych próbek mchów
mytych i niemytych nie są jednoznaczne. Zaleca się, aby czas mycia próbek nie przekraczał
30 s, gdyż jak wykazały badania, jest on wystarczający do usunięcia zanieczyszczeń
osadzonych na powierzchni mchu i nie wpływa na proces dyfuzji z wnętrza i na zewnątrz
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komórek (Fernández i in., 2010; Aboal i in., 2011; Pérez-Llamazares i in., 2011; Boquete i in.,
2015; Vázquez i in., 2015). Oprócz mycia, etap czyszczenia obejmuje również inne techniki,
w tym wstrząsanie, dmuchanie, czy szczotkowanie. Ich stosowanie pozwala na usunięcie
luźno związanego materiału (cząstek gleb, skał, pyłów). Opierając się na powyższych
informacjach zdecydowano o wyborze dwóch technik przygotowania próbek, a mianowicie
trzykrotnego płukania oraz wytrząsania [6].
Badania terenowe prowadzono w sposób analogiczny jak w pracy [5]. Po pobraniu,
każdą z próbek podzielono na dwie równoważne podpróbki. Pierwszą z podpróbek
oczyszczono mechanicznie poprzez wytrząsanie a drugą trzykrotnie przepłukano wodą
dejonizowaną (czas płukania 30 s) i pozostawiono do wyschnięcia. Pozostałe etapy
preparatyki były analogiczne jak w pracy [5]. Schemat postępowania przy jednoczesnym
wyznaczeniu niepewności pobierania i przygotowania próbek przedstawiono na Ryc. 4.

Ryc. 4. Schemat postępowania przy jednoczesnym wyznaczaniu niepewności pobierania i przygotowania
próbek (Lyn i in., 2003).

Uzyskane wyniki analiz próbek czyszczonych mechanicznie i przemywanych
porównano, a niepewność pobierania i przygotowania próbek dla każdego analizowanego
pierwiastka obliczono stosując, w zależności od możliwości, wszystkie cztery metody
statystyczne. We wszystkich przypadkach wyznaczona wartość niepewności analizy nie
przekraczała 1,1%, stąd też można stwierdzić, że wkład niepewności analizy do całkowitej
niepewności pomiaru jest niewielki a zastosowana metoda analityczna jest odpowiednia do
osiągnięcia założonego celu. W przypadku przygotowania próbek warunek ten jest
spełniony, gdy wartość niepewności nie przekracza 10% (Pasławski, Migaszewski, 2006).
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Większą wartość niepewności niż założona górna granica wartości, otrzymano jedynie dla Cu,
ale co ciekawe z zastosowaniem wszystkich metod, poza zmodyfikowaną analizą wariancji.
Porównanie metod statystycznych wykorzystanych w obliczeniach kolejny raz potwierdziło,
że zmodyfikowana analiza wariancji daje wartości niższe w porównaniu z uzyskanymi dzięki
innym metodom i jest bardziej odpowiednia do wyznaczania niepewności w badaniach
próbek środowiskowych. Różnice w wartościach uzyskanych z zastosowaniem różnych
metod sięgały w przypadku niepewności pobierania próbek 6,6% a w przypadku niepewności
ich przygotowania 3,5%. Suma wartości niepewności pobierania, przygotowania i analizy dla
oznaczanych pierwiastków w żadnym z przypadków nie przekroczyła 35% (Pasławski,
Migaszewski, 2006) i wahała się od 10,3% dla Zn do 30,5% dla Fe, przy czym dla Cu
największy udział w niepewności pomiaru miała niepewność przygotowania próbek a dla Fe
niepewność pobierania.
Najważniejszym osiągnięciem przedstawionym w powyższej publikacji było wykazanie,
że poziom niepewności przygotowania próbek zależy od rodzaju oznaczanego pierwiastka,
jego właściwości, indeksu kowalencyjnego, powinowactwa do miejsc wiążących oraz
położenia w przestrzeniach między-, poza- oraz wewnątrzkomórkowych. Zaobserwowano
również następującą zależność: im większa niepewność pobierania próbek, tym mniejsza
niepewność ich przygotowania i odwrotnie. Porównanie zawartości oznaczanych
pierwiastków wykazało, że proces mycia nie zawsze powoduje usuwanie metali z mchów, ale
może również prowadzić do ich wmywania z osadzonych na ich powierzchni cząstek gleb,
skał i pyłów. Zależy to głównie od rodzaju pierwiastka i jego właściwości.
Do podjętego w pierwszej pracy tematu [1], związanego z oznaczeniem zawartości
pierwiastków ziem rzadkich w próbkach mchu powrócono w kolejnej publikacji [7], przy
czym, tym razem skupiono się na wyznaczeniu poziomu niepewności przygotowania tych
próbek. Jak już wspomniano, pierwiastki ziem rzadkich zaliczane są do tych metali, których
głównym źródłem dla mchów są cząstki gleb i skał osadzone na ich powierzchni (Agnan i in.,
2014; Gandois i in., 2014; Di Palma i in., 2017). Ponieważ proces mycia może prowadzić
z jednej strony do usuwania metali z mchów, a z drugiej do ich wmywania z osadzonych na
ich powierzchni cząstek stałych, nasuwa się pytanie, jak proces ten będzie wpływał na
zawartość pierwiastków ziem rzadkich oraz na niepewność przygotowania w odniesieniu do
tych właśnie pierwiastków. W literaturze nie znaleziono informacji na temat rozmieszczenia
pierwiastków ziem rzadkich w przestrzeniach komórkowych oraz wpływu mycia na ich
zawartość w próbkach mchów.
Przystępując do realizacji powyższego zadania badawczego, próbki mchu pobrane
z ekosystemów leśnych przygotowano w podobny sposób jak w pracy [6]. Roztwory po
mineralizacji analizowano na zawartość pierwiastków ziem rzadkich metodą spektrometrii
mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie – ICP-MS [7].
W większości przypadków większe zawartości metali uzyskano w próbkach
czyszczonych mechanicznie, niż w próbkach mytych. Niezwykle ciekawym było pokazanie, że
proces mycia prowadzi do zmian w zawartości oznaczanych pierwiastków, ale nie wpływa na
ich proporcje w badanych próbkach. Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono,
że różnice w zawartości pierwiastków ziem rzadkich w próbkach czyszczonych mechanicznie
i mytych wynikają z różnic we właściwościach chemicznych tzw. lekkich (ang. light rare earth
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elements, LREE; La–Eu) oraz ciężkich pierwiastków ziem rzadkich (ang. heavy rare earth
elements, HREE; Gd–Lu). Stwierdzono również, że procesy związane z adsorpcją
i kompleksowaniem tych metali są silnie uzależnione od warunków panujących na danym
obszarze, w tym głównie od pH gleb [5]. Co więcej, stopień wymywania zarówno lekkich jak
i ciężkich pierwiastków ziem rzadkich powiązano ze zmianą w ich rozpuszczalności
i mobilności. Z jednej strony wymywanie łatwiej rozpuszczalnych LREE jest ograniczone
prawdopodobnie na skutek ich adsorpcji, z drugiej zaś wzrost mobilności HREE związany
z procesem ich kompleksowania może prowadzić do ich usuwania w procesie mycia.
Interesującym jest też fakt, że tą zależność stwierdzono w otrzymanych wartościach
niepewności przygotowania próbek, które dla lekkich pierwiastków ziem rzadkich były
mniejsze niż dla pierwiastków ciężkich.
Wykazano również, że proces mycia nie wpływa znacząco na kształt znormalizowanych
profilów lantanowców w badanych próbkach. Stwierdzono natomiast, że w sposób istotny
statystycznie (p<0,05) wpływa on na występowanie anomalii Eu, znacznie ją redukując. Co
ciekawe, tylko dla Eu wartość niepewności przygotowania przekraczała 20%. Wysokie (>10%)
wartości niepewności otrzymano również dla Tm i Lu, przy czym stwierdzono, że
w przeciwieństwie do Eu, tak wysoki poziom niepewności może wynikać z niewielkich,
naturalnych zawartości tych pierwiastków w środowisku i w mchach [1] (Agnan i in., 2014).
Skutkiem tego, są większe zmiany stężeń, zachodzące pod wpływem mycia, a proces ten
w większym stopniu jest poza kontrolą chemika analityka. W większości przypadków
najmniejsze wartości niepewności, tak jak w poprzednich badaniach, uzyskano stosując
zmodyfikowaną analizę wariancji.
Podsumowując, prezentowane osiągnięcie pozwoliło na uzyskanie odpowiedzi na
pytanie, jaki udział w niepewności pomiaru ma niepewność pobierania i przygotowania
próbek z ekosystemów naturalnych, w tym głównie próbek materiału roślinnego. Do
największych osiągnięć należy w pierwszej kolejności zmodyfikowanie istniejącej metody
wyznaczania niepewności pomiaru i jej składowych. Wprowadzona modyfikacja,
spowodowała, że metoda ta stała się bardziej odpowiednia do zastosowania w badaniach
próbek środowiskowych, dla których wyniki z analiz zazwyczaj charakteryzują się brakiem
rozkładu normalnego. Ponadto, jej stosowanie daje możliwość rezygnacji z etapu
przekształcania danych w większej ilości przypadków, co jest niezwykle ważne ze względu na
fakt, że sam proces transformacji o ile pozwala na uzyskanie rozkładu normalnego, to
jednocześnie powoduje, że dalsze obliczenia wykonywane są dla innych zbiorów danych. Jak
udowodniono, wartości niepewności uzyskane nawet po zastosowaniu wstecznej
transformacji mogą znacząco różnić się od tych, uzyskanych dla danych surowych, co z kolei
znacznie utrudnia ich interpretację. Dodatkowo, zastąpienie w obliczeniach wyrażenia
𝑥̅ ±1,5·σr wyrażeniem mediana±2·σr pozwoliło na uniezależnienie obliczeń od parametrów,
na których wartość znaczny wpływ ma obecność w zbiorze wartości odstających.
Nowatorskim pomysłem jest włączenie do procesu wyznaczania niepewności,
przekształcenia Boxa-Coxa, zwłaszcza w przypadkach, gdy inne znane i proponowane
w literaturze operacje okazują się niewystarczające do otrzymania normalnego rozkładu
wartości. Kolejnym ważnym osiągnięciem było wyznaczenie poziomu niepewności
pobierania i przygotowania próbek materiału roślinnego (w tym przypadku mchów) zarówno
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w odniesieniu do wybranych pierwiastków śladowych jak i pierwiastków ziem rzadkich oraz
identyfikacja czynników, które mogą mieć wpływ na poziom niepewności tych dwóch
etapów. Stosując się na etapie pobierania i przygotowania próbek mchu do wytycznych
zawartych nie tylko publikacjach naukowych, ale też w podręcznikach i raportach
międzynarodowych, możliwe było na podstawie uzyskanych wyników wartości niepewności
stwierdzenie: (1) czy prowadzenie eksperymentu zgodnie z zaleceniami gwarantuje, że
otrzymane wartości niepewności będą na akceptowalnym poziomie i (2) czy dany proces
pomiarowy, obejmujący etapy pobierania próbek, przygotowania i analizy jest odpowiedni
do osiągnięcia założonego celu. Należy zaznaczyć, że w żadnej z zawartych
w monotematycznym cyklu publikacji nie stosowano jednej metody wyznaczania
niepewności pomiaru i jej składowych. W każdej z publikacji, porównano co najmniej trzy
metody, włączając do obliczeń, pomijaną przez innych autorów, metodę statystyki zasięgu
oraz własną zmodyfikowaną metodę analizy wariancji.
5.

Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

a) Omówienie osiągnięć przed doktoratem
W trakcie studiów magisterskich, w ramach realizowanej pracy dyplomowej
rozpoczęłam badania składu chemicznego kwaśnych wód kopalnianych, powstałych na
skutek utleniania minerału żelaza pirytu (FeS2) oraz ich wpływu na środowisko przyrodnicze.
Udział w pracach pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Migaszewskiego oraz prof. dr hab.
Agnieszki Gałuszki zaowocował napisaniem pracy magisterskiej pt.: „Chemizm wód
pokopalnianych na przykładzie zbiorników w kamieniołomie „Wiśniówka Mała” i rezerwacie
przyrody „Barcza”, którą obroniłam w 2006 roku w Instytucie Chemii Akademii
Świętokrzyskiej (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). Udział w badaniach
kontynuowałam również po zakończeniu studiów, co zaowocowało współautorstwem
w dwóch publikacjach naukowych z tej tematyki (Migaszewski i in., 2008, 2009b). Niezwykle
cennym doświadczeniem był również staż, który odbyłam w Laboratorium Spektrometrii
Mas Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem prof. dr hab.
Stanisława Hałasa, w trakcie którego zapoznałam się z metodyką badań izotopowych.
W tym czasie rozpoczęłam również badania z zakresu biomonitoringu środowiska,
z wykorzystaniem mchów jako biowskaźników. Prowadzone w kraju, jak również we
współpracy ze Służbą Geologiczną Stanów Zjednoczonych (U.S. Geological Survey) badania
zaowocowały współautorstwem kolejnej publikacji naukowej, tym razem z zakresu badań
biomonitoringowych (Migaszewski i in., 2009a). Uczestnictwo w międzynarodowym
projekcie badawczym: „Distribution patterns of polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs)
and trace elements in mosses, Hylocomium splendens and Pleurozium schreberi, collected
from different forest communities in Alaska and Eastern Europe” (Study#: DENA-00750,
Study#: WRST-00025, Badania statutowe AŚ/UJK: 142/S) pod kierunkiem prof. dr hab.
Zdzisława Migaszewskiego i dr Paula J. Lamothe umożliwiło mi poznanie metodyki badań
bioindykacyjnych. Badania prowadzono w dwóch parkach narodowych Alaski (Denali,
Wrangell-St. Elias) i w Świętokrzyskim Parku Narodowym, czyli na obszarach o całkowicie
odmiennych warunkach środowiskowych i zróżnicowanym wpływie antropogenicznych
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źródeł zanieczyszczeń. Były to dotąd jedyne badania bioindykacyjne jakości środowiska
w skali międzykontynentalnej prowadzone przez ten sam zespół przy użyciu tym samych
metod pobierania, przygotowania i analizy próbek mchów.
W obronionej w 2010 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej pracy
doktorskiej pt.: „Czynniki wpływające na chemizm mchów Hylocomium splendens
i Pleurozium schreberi w rejonie Kielc” porównałam dwa gatunki mchów i możliwość ich
wykorzystania w badaniach biomonitoringowych. W próbkach oznaczano pierwiastki
śladowe, pierwiastki ziem rzadkich, wybrane zanieczyszczenia organiczne, jak również trwałe
izotopy siarki. Wyniki badań zaprezentowałam na konferencjach naukowych o zasięgu
zarówno krajowym, jak i międzynarodowym (Załącznik 4, IIj, IIIb).
b) Omówienie osiągnięć po doktoracie
Po obronie pracy doktorskiej kontynuowałam badania bioindykacyjne przy użyciu
mchów, a uzyskane wyniki opublikowałam w czasopismach z bazy JCR (Załącznik 4, IIa), jak
również zaprezentowałam na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych
(Załącznik 4, IIj, IIIb). W swoich badaniach skupiłam się zarówno na wykorzystaniu mchów
jako biowskaźników, jak również na porównaniu różnych gatunków po względem ich
właściwości biowskaźnikowych.
Po doktoracie uczestniczyłam jako wykonawca w projekcie badawczym finansowanym
przez Urząd Miasta Kielce dotyczącym wpływu soli stosowanych do odladzania dróg na stan
drzew rosnących przy drogach. Brałam również udział w projekcie mającym na celu ocenę
stopnia zanieczyszczenia kompleksów leśnych w granicach administracyjnych miasta Kielce
z wykorzystaniem metody biomonitoringowej (Załącznik 4, IIh). W 2011 roku odbyłam staż
w Laboratorium Chemicznym Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych, gdzie pod
kierunkiem dr Paula Lamothe i dr Ruth Wolf zapoznałam się z metodami: spektrometrii mas
z plazmą wzbudzoną indukcyjnie oraz ablacji laserowej.
W latach 2012-2015 brałam udział projekcie badawczym pt.: „Tło geochemiczne
wybranych pierwiastków śladowych w glebach na trzech obszarach historycznej eksploatacji
górniczej rud metali w Górach Świętokrzyskich” kierowanym przez prof. dr hab. Agnieszkę
Gałuszkę, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (Załącznik 4, IIh). Uczestniczyłam
w przygotowaniu 5 publikacji z tego projektu (Załącznik 4, IIa), dotyczących analizy składu
chemicznego próbek gleb pobranych z dawnych obszarów działalności górniczej, jak również
oceny występowania na tych obszarach anomalii geochemicznych pierwiastków śladowych.
Moje uczestnictwo w projekcie polegało na udziale w pracach terenowych, jak również
przygotowaniu próbek gleb do analiz chemicznych i wykonaniu analizy granulometrycznej.
Wspólnie z dr Arturem Michalikiem wykonywałam oznaczenia rtęci metodą atomowej
spektrometrii absorpcyjnej z generacją zimnych par rtęci (wyniki analiz zostały opracowane,
a przygotowana publikacja została złożona w redakcji czasopisma z listy JCR w kwietniu 2018
roku).
Od zakończenia studiów biorę czynny udział w interdyscyplinarnych badaniach nad
wyjaśnieniem powstawania, charakterystyką składu chemicznego oraz wpływem na
środowisko kwaśnych wód kopalnianych prowadzonych przez prof. dr hab. Zdzisława
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Migaszewskiego na terenie kopalni Wiśniówka i obszaru przyległego dla Eurovia Kruszywa
S.A. Kopalnia Wiśniówka (Załącznik 4, IIh). Od 2016 roku uczestniczę w realizacji projektu
badawczego pt.: „Geneza mineralizacji pirytowej i towarzyszącej na obszarze Wiśniówki i jej
wpływ na środowisko przyrodnicze (Góry Świętokrzyskie)” finansowanego w ramach
konkursu OPUS przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt ten stanowi kontynuację
wcześniejszych badań prowadzonych przez zespół naukowy prof. dr hab. Zdzisława
Migaszewskiego i obejmuje kompleksowe analizy chemiczne, petrograficzne, mineralogiczne
i izotopowe próbek wód, minerałów, skał, jak również roślin przy użyciu zaawansowanych
metod analitycznych (Załącznik 4, IIa). Należy podkreślić, że obszar Wiśniówki należy do
najciekawszych miejsc powstawania kwaśnych wód kopalnianych na świecie i jednocześnie
unikatowych w górnictwie surowców skalnych ze względu na dużą zawartość arsenonośnego
pirytu oraz minerałów pierwiastków ziem rzadkich. Badania te mają na celu rozpoznanie
interakcji geochemicznych w systemach skały-wody-osady, określenie wpływu kwaśnych
wód kopalnianych na wody powierzchniowe i podziemne, wyznaczanie kierunków
eksploatacji górniczej itp. Prowadzone są również prace eksperymentalne w zakresie
opracowania odpowiedniej metody remediacji kwaśnych wód kopalnianych w dostosowaniu
do warunków geologiczno-górniczych. W badaniach tych biorę udział w pracach terenowych,
jak również jestem odpowiedzialna za przygotowywanie próbek roślin i osadów do analiz
chemicznych oraz wód do analiz izotopowych (oznaczeń trwałych izotopów siarki i tlenu
w rozpuszczonych siarczanach).
W 2017 roku wystąpiłam o finansowanie pojedynczego działania naukowego pt.:
„Wpływ pobierania, przechowywania i przygotowania próbek biowskaźników roślinnych na
poszczególne składowe niepewności pomiaru na przykładzie analiz chemicznych mchu
z gatunku Pleurozium schreberi” w ramach konkursu MINIATURA1 (Załącznik 4, IIh) i obecnie
prowadzę badania nad wpływem sposobu przechowywania próbek mchu na poziom
niepewności pomiaru i jej poszczególnych składowych. Wiadomym jest, że sposób
przechowywania próbek mchu (temperatura pokojowa, zamrażanie w temp. -20°C,
aklimatyzacja w temp. 4°C) wpływa na zawartość pierwiastków śladowych (Fernández i in.,
2010). Brak jest natomiast informacji jaka jest niepewność związana z tym etapem i czy jest
ona na tyle duża, że powinna być brana po uwagę w wyznaczaniu całkowitej niepewności
pomiaru. Prowadzone przeze mnie badania, dotyczą również wyznaczenia niepewności czasu
pobierania próbek mchu i związane są z analizą chemiczną próbek pobranych w różnych
porach roku, w tym w okresie wegetacyjnym i poza nim.
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