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Recenzja rozprawy doktorskiej Pani magister Moniki Jung zatytułowanej ,,Znaczenie 

krocionogów (Diplopoda) w gospodarce i życiu człowieka”, wykonanej pod kierunkiem 

prof. dr hab. n. med. Barbary Nieradko-Iwanickiej oraz promotora pomocniczego dra 

n. med. Grzegorza Kani w Zakładzie Biologii i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie  

 

Krocionogi (Diplopoda) są gromadą wijów (Myriapoda), do której zalicza się ponad 12 

tysięcy opisanych gatunków w 16 rzędach. Stawonogi te charakteryzują się występowaniem na 

tułowiu diplosegmentów, które mają po 2 pary odnóży (diplo, podos). Są to zwierzęta 

zasiedlające ściółkę i glebę w lasach, polach, łąkach i ugorach. Diplopoda wraz z dżdżownicami 

są saprofagami. Żywią się martwą materią organiczną, ale występują również gatunki 

roślinożerne np. Blaniulus guttulatus. Krocionogi stymulują aktywność saprofitycznych bakterii 

i grzybów żyjących w glebie. Kompost produkowany przez krocionogi tzw. ,,milli-compost” ma 

wpływ na wzrost roślin warzywnych. Krocionogi jako roślinożercy są często szkodnikami roślin 

uprawnych i ozdobnych. Niektóre gatunki krocionogów są bioindykatorami zanieczyszczenia 

środowiska metalami ciężkimi. Masowe wędrówki krocionogów m.in. Ommatoiulus sabulosus, 

Cylindroiulus caeruleocinctus są spowodowane warunkami klimatycznymi, które mogą zmienić 
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zasięg gatunku, zasobność pokarmową środowiska i dostępność dogodnych miejsc do rozwoju 

tych organizmów.  

Przedłożona mi do recenzji rozprawa doktorska stanowi manuskrypt zawierający 204 

strony, składający się z wykazu skrótów, wstępu, celu pracy, oraz rozdziałów: materiał i metody, 

wyniki, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo, streszczenie w języku polskim i angielskim, spis rycin, 

tabel, fotografii, aneks rycin, aneks tabel i raport z badania antyplagiatowego. 

Wstęp zawiera opis ewolucji i filogenezy krocionogów, charakterystykę biologii Diplopoda, 

opis behawioru i sekrecji obronnych krocionogów, opis znaczenia krocionogów w dekompozycji 

i obiegu materii oraz charakterystykę występowania krocionogów. Wstęp jest napisany w sposób 

zrozumiały, ładnym, gramatycznym stylem językowym. Podrozdziały wstępu są opisane zwięźle 

ale wyczerpująco.  

Celem pracy było poznanie bioróżnorodności gatunkowej krocionogów na wybranych 

stanowiskach Lublina, jak również zebranie danych na temat występowania oraz określenie 

wymagań ekologicznych badanych gatunków krocionogów. Poznanie wpływu czynników 

biotycznych i abiotycznych na populację krocionogów, pomoże w prognozowaniu zagrożeń 

związanych z migracjami tych stawonogów w otoczeniu człowieka. W pracy podjęto próbę 

określenia roli krocionogów w bioindykacji poprzez wstępne testy na obecność pierwiastków. 

Powyższe cele realizowano poprzez 5 poniższych zadań:  

1. Określenie składu gatunkowego i znaczenia krocionogów na terenach objętych badaniem tj. 

o znacznym stopniu antropopresji (synantropizacja);  

2. Porównanie modelu rocznej aktywności wybranych przedstawicieli krocionogów oraz ich 

współwystępowanie: Blaniulus guttulatus, Proteroiulus fuscus, Melogona voigti, Oxidus gracilis.  

3. Badanie wpływu parametrów abiotycznych: temperatury i wilgotności powietrza przy 

powierzchni ziemi na występowanie i aktywność krocionogów; 

4. Określenie preferencji występującej pedofauny w profilu glebowym stanowisk; 

5. Porównanie składu pierwiastkowego krocionogów i badanych siedlisk, rola krocionogów 

w bioindykacji.  

Rozdział Materiał i metody obejmuje charakterystykę obszaru badań, siedliska i stanowiska 

badawcze na terenie miasta Lublina, metodykę i harmonogram badań terenowych, opis materiału 
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zastosowanego w doświadczeniach, analizę instrumentalną czynników abiotycznych, analizę 

statystyczną i wskaźniki stosowane w ocenie populacji.  

Charakterystyka obszaru badań zawiera zarówno mapy google jak i zdjęcia siedlisk 

krocionogów wykonane przez Panią magister. Spis stanowisk, metodyka zbioru oraz 

harmonogram badań ujęty jest w tabeli 4.3.1. Wykaz danych dotyczących próbek badanych na 

obecność pierwiastków zawarty jest w tabeli 4.5.1.  

Zbiory Diplopoda prowadzono z 8 stanowisk w Lublinie w latach 2018-2022. Ważnym 

i cennym aspektem jest pełny opis stanowisk z uwzględnieniem występujących gatunków roślin. 

Doktorantka wykazała ogromny wkład pracy w tym zakresie. Oznaczenia osobników gatunków 

dokonywano według kluczy Stojałowska (1961), Blower (1985), Andersson i wsp. (2005), 

Kocourek i wsp. (2017). Gatunki krocionogów oznaczano z użyciem stereomikroskopu Stemi 

DV4 firmy ZEISS. W pracy przedstawione są zdjęcia tylko trzech gatunków krocionogów, przy 

identyfikacji 16 gatunków.  

Chciałabym zapytać Panią magister, dlaczego nie wykonała zdjęć pozostałych opisanych 

gatunków krocionogów z badanych stanowisk? Obrazowanie przy równoczesnym zastosowaniu 

skaningowej mikroskopii elektronowej, wzbogaciłoby dokumentację identyfikacyjną i pozwoliłoby 

dokładnie pokazać różnice międzygatunkowe. Godnym uwagi natomiast, jest pełna 

dokumentacja stanowisk badawczych wykonana samodzielnie przez Doktorantkę. 

W dalszych badaniach należy uwzględnić identyfikację gatunków opartą na metodach 

biologii molekularnej. Pomogłoby to także potwierdzić przyporządkowanie gatunkowe. 

Amplifikację PCR i sekwencjonowanie można przeprowadzić wzorując się na opisie zespołu 

badaczy Pimvichai i wsp., 2020. 

Doktorantka użyła w pracy skrótów, za pomocą których nazwała gatunki krocionogów. 

Skróty obejmują 3 litery pierwszego członu nazwy i 3 lub 4 litery drugiego członu nazwy 

gatunkowej. W ogólnie przyjętym standardzie stosuje się skrót pierwszej litery nazwy łacińskiej 

oraz drugi człon nazwy w pełnym brzmieniu np. B. guttulatus zamiast Blan gut dla gatunku 

Blaniulus guttulatus. 

W wynikach Doktorantka podsumowała zbiory krocionogów – dominacje, frekwencje 

i bioróżnorodność, scharakteryzowała roczną aktywność krocionogów w stanowiskach 
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badawczych Lublina oraz przeprowadziła analizę wpływu głębokości pułapki w profilu gleby na 

parametry diplocenozy.  

Przeprowadzono również analizę wpływu czynników abiotycznych (temperatura, 

wilgotność względna i pH) na populacje krocionogów. Graficzne przedstawienie danych jest 

czytelne i zrozumiałe. Podpisy pod rycinami są wyczerpujące. Wyniki analizy statystycznej są 

ujęte w tabelach. Testy są dobrane właściwie.  

We wnioskach Pani magister stwierdziła, m.in. że:  

- synantropizacja taksonów w siedliskach o zbliżonej presji antropogenicznej przebiega 

podobnie,  

- skład gatunkowy diplocenozy w parkach, miejscach ruderalnych i naturalnych siedliskach lub 

nieznacznie zmienionych jest podobny z zaznaczeniem różnic w liczebności gatunków 

tworzących populację,  

- występowanie i liczebność krocionogów na określonym obszarze zależy od warunków 

siedliskowych stanowiska, czego skutkiem jest nierównomierne rozmieszczenie taksonów. 

Zgrupowania krocionogów w mieście Lublinie reprezentuje opisane 16 gatunków Diplopoda. 

Obserwowano wzrost tempa rozwoju populacji krocionogów na przestrzeni ostatnich lat badań, 

m.in. z gatunku Blaniulus guttulatus.  

Węzławiec szklarniowy (Oxidus gracilis), który jest gatunkiem kosmopolitycznym żyjącym 

w szklarniach i poza terenami szklarniowymi, występuje od wielu lat w szklarni Ogrodu 

Botanicznego UMCS, co potwierdziły badania Doktorantki.  

Doktorantka stwierdziła, że najliczniej występującym gatunkiem jest Blaniulus guttulatus 

(liczebność 47,6%) na wszystkich badanych stanowiskach osiągając niemal 89% -ową obecność 

na stanowiskach. Natomiast najmniej liczebnym w badaniach był m. in. gatunek Polydesmus 

complanatus i Brachydesmus superus. Zaobserwowano, iż zachowanie stałych warunków 

wilgotności i temperatury oraz ułatwiony dostęp do źródeł pokarmu warunkuje sukces rozrodczy 

u krocionogów.  

Zastosowanie Diplopoda jako bioindykatorów nie jest jednoznaczne, gdyż tendencja do 

gromadzenia pierwiastków z gleby nie została w każdym przypadku wykazana lub wykazano 

toksyczne pierwiastki w bardzo niskich stężeniach m.in. ołów i chrom u Oxidus gracilis i Blaniulus 

guttulatus. Natomiast u Cylindroiulus caeruleocinctus nie wykazano zdolności gromadzenia 
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ołowiu i chromu, co opisano w recenzowanej pracy. U Diplopoda istnieje mechanizm podobny 

jak u dżdżownic np. Eisenia fetida, u których toksyczne pierwiastki są wiązane z gleby 

i przyłączane do białek, z którymi tworzą kompleksy nietoksyczne dla środowiska. W dyskusji 

w zdaniu rozpoczynającym się „Początkowo w badaniach Hopkin i wsp. (1985)”… użyto terminu 

bioretencja zamiast bioremediacja.  

Wnioski podsumowujące wyniki badań powinny ujęte być w punktach, byłyby wtedy 

bardziej uporządkowane. Spis piśmiennictwa rozprawy doktorskiej liczy 460 pozycji. Na końcu 

pracy znajduje się aneks rycin obejmujący 78 pozycji oraz aneks tabel obejmujący 24 pozycje. 

Doktorantka wykazała się bardzo dobrą znajomością piśmiennictwa zarówno najnowszego, jak 

i pozycji z kilkudziesięciu lat. Ryciny mogłyby być skomponowane w taki sposób, aby na przykład 

na jednej rycinie pokazać dwa lub trzy okresy badawcze, albo zawartość dwóch lub trzech 

pierwiastków w próbkach. Wpłynęłoby to na ograniczenie liczby wykresów. Pomimo tego ryciny 

są zrozumiałe i opracowane rzetelne. Streszczenie oraz wnioski powinny dotyczyć tylko wyników 

recenzowanej pracy.  

Przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska Pani mgr Moniki Jung stanowi istotny 

wkład w analizę tematu monitorowania gatunków krocionogów na terenie miasta Lublina. Temat 

jest kontynuacją wcześniej prowadzonych badań przez prof. Stojałowską, dr Bielak, dra 

Jaśkiewicza, dra Piroga i dra Kanię. W dalszych badaniach należałoby uwzględnić analizę 

stanowisk podmiejskich, w tym obszarów leśnych, łąkowych i ugorów na terenie miasta Lublina.  

 

Uważam, że recenzowana rozprawa doktorska spełnia wszystkie wymogi Ustawy z dnia 

14 marca 2003 roku i dlatego też wnoszę do Wysokiej Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie 

nauki medyczne UM w Lublinie o dopuszczenie Pani magister Moniki Jung do dalszych etapów 

obrony rozprawy doktorskiej.  

  

Z poważaniem 

                                                                              dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS 

                                                   


