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Ochrona owadów zapylających 

dr hab. Izabela Kot, prof. uczelni, Katedra Ochrony Roślin, Zakład Entomologii, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin 

(Department of Plant Protection, Subdepartment of Entomology, University of Life 

Sciences in Lublin, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland) 

Postępująca intensyfikacja produkcji ro lniczej, urbanizacja, czy też 

wprowadzanie nowych technologii powoduje fragmentację i niszczenie 

siedlisk przyrodniczych, zmniejszanie różnorodności biologicznej w skali 

globalnej, ginięcie wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym również owadów. 

W Polsce występuje około 30 tys. gatunków tych stawonogów, które pełnią 

różnorodne funkcje w ekosystemach (tzw. usługi ekosystemowe), w tym 

również funkcję zapylania (świadczenia regulacyjne). Według Międzynaro-

dowej Platformy Naukowo-Politycznej w sprawie Różnorodności Biologicznej 

i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) liczebność dzikich owadów zapy-

lających gwałtownie się zmniejsza. Ma na to wpływ przede wszystkim  

działalność człowieka oraz wywołane nią zmiany klimatu. Istotną rolę 

w ochronie owadów zapylających ogrywa, m.in. utrzymywanie i wzbogacanie 

flory dostarczającej pokarmu tym owadom, zapewnienie miejsca ich 

bytowania, przeciwdziałanie monokulturom, ochrona terenów będących 

ostojami owadów zapylających, prawidłowe stosowanie środków ochrony 

roślin, zakładanie łąk kwietnych, które wzbogacają ekosystem, zakładanie 

hoteli dla owadów. Ponadto bardzo ważne jest podnoszenie świadomości 

społeczeństwa w tym zakresie poprzez szeroką edukację w szkołach, 

uczelniach oraz ośrodkach doradztwa rolniczego i mediach.  
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Protection of pollinating insects 

The progressive intensification of agricultural production, urbanization or 

the introduction of new technologies causes fragmentation and destruction 

of natural habitats, reduction of biodiversity on a global scale, and the 

extinction of many plant and animal species, including insects. In Poland, 

there are about 30 thousand. species of these arthropods that perform 

various functions in ecosystems (so-called ecosystem services), including the 

function of pollination (regulatory services). According to the Intergo-

vernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 

(IPBES), number of wild pollinators are declining rapidly. This is mainly due 

to human activity and the climate change that causes it. An important role in 

the protection of pollinating insects is fulfil among others, maintaining and 

enriching the flora that provides them food, ensuring their place of 

development, counteracting monocultures, protection of areas that are 

refuges for pollinating insects, proper use of plant protection products, 

establishing flower meadows that enrich the ecosystem, establishing hotels 

for insects. Moreover, it is very important to raise public awareness in this 

regard through extensive education in schools, universities, agricultural 

advisory centres and the media. 
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Środowiskowe i ekonomiczne następstwa występowania 

gatunków obcego pochodzenia  

dr hab. Damian Chmura, prof. ATH – Zespół Ekologii i Ochrony Przyrody, Katedra 

Ochrony i Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa 

i Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

Od momentu publikacji książki Charlesa Eltona (1958) „Ekologia inwazji 

roślin i zwierząt” pojęcie inwazja trafiło do nauki i na stałe w niej zagościło. 

Współcześnie oznacza ono zmianę zasięgu gatunku przy udziale człowieka,  

związaną z podjęciem wędrówki na stosunkowo dużą odległość przez znaczną 

liczbę osobników, z wkroczeniem gatunku na obszary wcześniej niezajmo-

wane. Inwazje biologiczne obok utraty siedlisk, zmian klimatycznych, 

zanieczyszczenia środowiska są uznawane za jedne z najważniejszych 

problemów ekologicznych.  

W Polsce zinwentaryzowano około 1800 obcych gatunków roślin, zwierząt 

i grzybów. Wiele z nich ma status inwazyjny, tzn.  są to takie taksony, których 

introdukcja i/lub rozprzestrzenianie się zagraża rodzimej florze, faunie 

i gospodarce lub/i zdrowiu człowieka. Nie wszystkie gatunki obce mogą 

wywierać negatywny wpływ na środowisko. Z kolei inne gatunki wymagają 

koniecznie zwalczania, np. na terenach chronionych i kontroli ich dalszego 

rozprzestrzeniania. Ponadto znając historię inwazji gatunków obcych 

w krajach sąsiedzkich część gatunków wymaga działań prewencyjnych , aby 

zapobiegać nowym inwazjom.  

Działania legislacyjne w kraju, jak i Unii Europejskiej, której Polska jest 

członkiem starają się nadążać za zmianami w środowisku. Kluczowe wydaje 

się budzenie świadomości ogółu społeczeństwa, jak i różnych  grup 

społecznych i zawodowych.  
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Environmental and economic consequences  

of the occurrence of species of alien origin 

Since the publication of the book by Charles Elton (1958) "Ecology of plant 

and animal invasion", the concept of invasion has entered science and has 

become a permanent part of it. Currently, it means a change in the range of 

a species with the human assistance, related to a relatively distant 

introduction by a large number of individuals, where the species enters 

previously unoccupied areas. Biological invasions, apart from habitat loss, 

climate change, and environmental pollution, are considered to be one of the 

most important ecological problems.  

About 1,800 foreign species of plants, animals and fungi have been 

inventoried in Poland. Many of them have an invasive status, i.e. they are 

taxa whose introduction and/or spreading threatens the native flora, fauna 

and economy and/or human health. Not all alien species may exert a negative 

impact on the environment. On the other hand, other species require 

control, e.g. in protected areas and control of their further spread. Moreover, 

knowing the history of invasions of alien species in neighboring countries, 

some species require special actions to prevent new invasions.  

Legislative activities in the country and the European Union, of which 

Poland is a member, are trying to keep up with changes in the environment. 

It seems crucial to raise the awareness of the general public as well as 

various social and professional groups.  
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Badanie wzrostu siewek ogórka (Cucumis L.) poddanych 

działaniu roztworów wodnych zawierających 

zróżnicowane stężenia nanocząstek srebra 

Miłosz Rutkowski, miloszr131@gmail.com, Koło Naukowe Biotechnologów „Helisa”, 

Sekcja Botaniki i Fizjologii Roślin, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Koło Naukowe 

Technologów Żywności, Sekcja Nanomateriałów, Wydział Technologii Żywności, 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, https://urk.edu.pl/ 

Lidia Krzemińska-Fiedorowicz, lidia.krzeminska-fiedorowicz@urk.edu.pl, Katedra 

Chemii, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie, https://wtz.urk.edu.pl/Katedra_Chemii.html 

Gohar Khachatryan, gohar.khachatryan@urk.edu.pl, Katedra Analizy i Oceny Jakości 

Żywności, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie, https://wtz.urk.edu.pl/Katedra_Analizy_i_Oceny_Jakosci_Zywnosci.html 

Agnieszka Sękara, agnieszka.sekara@urk.edu.pl, Katedra Ogrodnictwa, Wydział 

Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 

https://wbio.urk.edu.pl/index/site/6940 

Andrzej Kalisz, andrzej.kalisz@urk.edu.pl, Katedra Ogrodnictwa, Wydział Biotech-

nologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 

https://wbio.urk.edu.pl/index/site/6940 

Interdyscyplinarne zastosowania nanocząstek metali powodują potrzebę 

analizy ich działania na organizmy żywe, w tym również rośliny warzywne. 

Celem doświadczenia była ocena wpływu roztworów wodnych żeli zawie-

rających różne stężenia nanocząstek srebra na rozwój siewek ogórka. 

Doświadczenie rozpoczęto do syntezy żeli alginianowych (2%) z nano -

cząstkami srebra pozyskanymi przez użycie ksylozy jako reduktora, o wyjścio-

wym stężeniu 100 ppm oraz żeli bez nanosrebra, które rozcieńczono 

w stosunkach objętościowych 1:5 oraz 1:10 wodą destylowaną. Nasiona ogórka 

w liczbie 25 sztuk/szalkę, umieszczono na bibule, wysyconej rozcieńczonymi 

roztworami badawczymi z nanocząstkami srebra o stężeniach 10 ppm oraz  

20 ppm a próby z wodą i wodnymi roztworami alginianu sodu bez nanosrebra 

oznaczono jako kontrolę. Inkubację prowadzono przez 8 dni. Po tym czasie 

określono zdolność kiełkowania (ZK) (ilość nasion wykiełkowanych na 
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obiekt) oraz zmierzono długość korzenia i łodygi siewek. Określono długość 

roślin, indeks kiełkowania nasion (GI) oraz wartości współczynników 

inhibicji wzrostu łodyg (IN,%), korzeni (IM) i roślin (IK,%) oraz zważono 

masę siewek (g). W przypadku ZK, we wszystkich próbach uzyskano wysokie 

wartości tego współczynnika. Indeks kiełkowania nasion (GI) wykazał 

najwyższą wartość w próbie kontrolnej z wodą. Parametry inhibicji wzrostu 

łodyg (IN), korzeni (IM) i roślin (IK) wykazały najniższe wartości 

w przypadku próby kontrolnej z wodą. Najwyższa średnią masę stwierdzono 

w przypadku próby z alginianem sodu (1:5). Wnioskuje się, że żele alginianowe  

z nanocząstkami srebra powodują stymulację wzrostu siewek ogórka.  

Study of the growth of cucumber (Cucumis L.) seedlings 

exposed to aqueous solutions containing various 

concentrations of silver nanoparticles 

Interdisciplinary applications of metal nanoparticles make it necessary to 

analyze their effects on living organisms, including vegetable plants. The 

aim of the experiment was to evaluate the effect of aqueous solutions of gels 

containing various concentrations of silver nanoparticles on the deve-

lopment of cucumber seedlings. The experiment was started to synthesize 

alginate gels (2%) with silver nanoparticles obtained by using xylose as 

a reducing agent, with an initial concentration of 100 ppm and gels without 

nanosilver, which were diluted 1:5 by volume and 1:10 with distilled water. 

Cucumber seeds in the number of 25 pieces/dish were placed on blotting 

paper, saturated with diluted test solutions with silver nanoparticles at 

concentrations of 10 ppm and 20 ppm, and the samples with water and 

aqueous sodium alginate solutions without nanosilver were marked as 

a control. Incubation was carried out for 8 days. After this time, the 

germination capacity (ZK) (the number of seeds germinated per object) was 

determined and the length of the root and stem of the seedlings was 

measured. Plant length, seed germination index (GI) and the values of stem 

growth inhibition coefficients (IN,%), roots (IM) and plants (IK,%) were 
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determined and the seedling weight (g) was weighed. In the case of ZK, high 

values of this coefficient were obtained in all the tests. The seed germination 

index (GI) showed the highest value in the control with water. The 

parameters of inhibition of the growth of stems (IN), roots (IM) and plants 

(IK) showed the lowest values in the control sample with water. The highest 

average weight was found for the sodium alginate test (1:5). It is concluded 

that alginate gels with silver nanoparticles stimulate the growth of cucumber 

seedlings. 
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Bakteriobójcza aktywność wrotyczu pospolitego 

(Tanacetum vulgare) 

Weronika Salwińska, weronika.salwinska@wp.pl, Uniwersytet Wrocławski, Wydział 

Nauk Biologicznych, Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów 

Klaudyna Spychała, klaudyna.spychala@onet.pl, Uniwersytet Wrocławski, Wydział 

Nauk Biologicznych, Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów 

Opiekun koła: dr Katarzyna Guz-Regner, katarzyna.guz-regner@uwr.edu.pl, 

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Mikrobiologii 

Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.) to bylina o charakterystycznych 

złocistożółtych kwiatach bogata w olejek eteryczny, którego głównymi 

składnikami są: β-tujon (około 70%), kamfora, borneol, α-pinen, 1,8-cyneol, 

umbelloni, sabinen. W literaturze udokumentowano przeciwzapalne, anty-

oksydacyjne, cytotoksyczne, przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybicze dzia-

łanie tej rośliny. Celem projektu było określenie aktywności przeciwbakteryjnej 

wrotyczu pospolitego względem bakterii gram-ujemnych (Escherichia coli 

ATCC 11229, Pseudomonas aeruginosa PAO1) oraz bakterii gram-dodatnich 

(Staphylococcus aureus ATCC 6538, Staphylococcus epidermidis ATCC 35984) 

w testach in vitro. W metodologii badawczej zastosowano techniki nakropień 

maceratów oraz naparu wrotyczu na posiane szczepami bakteryjnymi podłoża 

agarowe, testy wrażliwości bakterii na wrotycz metodą mikrohodowli 

w płytkach titracyjnych oraz testy przeżywalności bakterii w  bezpośrednim 

kontakcie z maceratem wrotyczu w systemie mikroprobówkowym. W  bada-

niach wykazano czasowe działanie wodnych maceratów wrotyczu pospolitego 

na badane szczepy bakteryjne. W teście przeżywalności bakterii S. aureus 

oraz E. coli w 50% wodnych maceratach wrotyczu zaobserwowano spadek 

liczebności bakterii z miana 108 CFU/ml do miana 107 CFU/ml już po 

15 minutach ekspozycji w badanym maceracie. Odnotowany spadek liczebności 

populacji bakterii gram-ujemnych i gram-dodatnich o rząd wielkości 

utrzymywał się w kolejnych okresach inkubacji po 30, 60, 90 i 120 minutach.  
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Bactericidal activity of the tansy (Tanacetum vulgare) 

Tanacetum vulgare L. is a perennial plant with characteristic golden-yellow 

flowers rich in essential oil, whose main components are: β-thujone (about 

70%), camphor, borneol, α-pinene, 1,8-cyneol, umbelloni, sabinene. Anti-

inflammatory, antioxidant, cytotoxic, antibacterial, and antifungal activities 

of this plant have been documented in the literature. The aim of the project 

was to determine the antimicrobial activity of the Tanaceum vulgare against 

gram-negative bacteria (Escherichia coli ATCC 11229, Pseudomonas 

aeruginosa PAO1) and gram-positive bacteria (Staphylococcus aureus ATCC 

6538, Staphylococcus epidermidis ATCC 35984) in vitro tests. In the research 

methodology we used the bacterial susceptibility test for tansy by 

microculture in titer plates, bacterial susceptibility test by spotting on agar 

media and survival tests of the tested bacteria in direct contact with tansy 

macerate. In the research we have demonstrated the time-dependent effect 

of tansy on the tested bacterial strains. In the test of survival of the bacteria 

S. aureus ATCC 6538 and E. coli ATCC 11229 in 50% water macerate of the 

Tanacetum vulgare decrease of bacteria [from 108CFU/ml to 107CFU/ml] was 

observed already at the 15 minutes of incubation. This recorded decrease in 

the number of gram-negative and gram-positive bacteria was maintained in 

the subsequent incubation periods after 30, 60, 90 and 120 minutes.  



III Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, 

wyzwania i problemy nauk przyrodniczych, 10 grudnia 2021 r., Wystąpienia Uczestników  

 

24 

Białka arabinogalaktanowe (AGP)  

jako kluczowe składniki ściany komórkowej 

Joanna Kulik, j.kulik@ipan.lublin.pl, Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów, 
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Białka arabinogalaktanowe (AGPs) są glikoproteinami należącymi do białek 

bogatych w hydroksyprolinę (HRGP) powszechnie występującymi w  macierzy 

zewnątrzkomórkowej roślin. Posiadają unikatowe właściwości, które pozwalają 

na pełnienie różnorodnych funkcji, zarówno w procesach embriologicznych, 

w morfogenezie korzenia, czy w mechanizmach obronnych roślin. Wyróżniają 

się specyficzną budową rdzenia białkowego, niejednorodną strukturą części 

cukrowej, obecnością sekwencji sygnałowej, możliwością zakotwiczenia w błonie 

komórkowej poprzez lipidową sekwencję – kotwicę GPI. Umiejscowienie in 

situ i zmienna dystrybucja AGP jest związana ze współtworzeniem dynamicznej 

sieci integrującej i organizującej polisacharydy w kontinuum ściana-błona 

komórkowa, co z kolei jest kluczowe dla funkcjonowania całej komórki.  

Badania prowadzone w ramach projektu Sonata16 finansowanego przez 

Narodowe Centrum Nauki obejmują obrazowanie czasowo-przestrzennych 

zmian w dystrybucji specyficznych epitopów AGP z użyciem metod immuno-

cytochemicznych (CLSM, TEM) oraz analizę ich strukturalnych i molekularnych 

właściwości w tkance owoców. Otrzymane wyniki pozwalają na określenie 

interakcji AGP z innymi składnikami ściany komórkowej, a tym samym na 

zdefiniowanie roli AGP w procesie dojrzewania owoców.  

Finansowanie: 

Badania finansowane w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki 

SONATA-16, pt. „Badania białek arabinogalaktanowych (AGPs) jako istotnych 

składników ściany komórkowej podczas procesu dojrzewania owoców”, 

nr 2020/39/D/NZ9/00232.  
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Arabinogalactan protein (AGP)  

as a crucial component of cell wall 

Arabinogalactan proteins (AGPs) are glycoproteins belonging to the 

hydroxyproline-rich protein (HRGP) commonly found in the extracellular 

matrix of plants. They have unique properties that allow them to perform 

a various functions, both in embryological processes, in root morphogenesis, 

and in plant defense mechanisms. They are distinguished by the specific 

structure of the protein core, the heterogeneous structure of the sugar 

moiety, the presence of a signal sequence, the possibility of anchoring in the 

cell membrane through a lipid sequence – the GPI anchor. The in situ 

localization and variable distribution of AGPs are associated with the co-

creation of a dynamic network that integrates and organizes polysaccharides 

in the cell wall-membrane continuum, which in turn is crucial for whole cell 

function. 

Research carried out as a part of the Sonata16 project financed by the 

National Science Center includes imaging of the spatio-temporal changes in 

the distribution of specific AGPs epitopes using immunocytochemical 

methods (CLSM, TEM) and the analysis of their structural and molecular 

properties in the fruit tissue. The obtained results allow to determine the 

interaction of AGPs with other components of the cell wall, and thus to 

define the role of AGPs in the fruit ripening process.  

Acknowledgements:  

The research is financial support by National Science Center Poland 

SONATA-16, "Studies on arabinogalactan proteins (AGPs) as significant 

components of cell wall during the ripening process in fruit", 

no 2020/39/D/NZ9/00232. 
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Biosorpcja z zastosowaniem drożdży Saccharomyces 

cerevisiae jako metoda usuwania i odzysku metali 

z roztworów wodnych 

Agnieszka Rożek, a.rozek@uw.edu.pl, Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii, 

Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, www.geo.uw.edu.pl 

Rozwój technologiczny jest głównym źródłem zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych. Wraz z postępem przemysłowym i populacyjnym genero -

wanie ścieków zawierających metale ciężkie stało się jednym z najpoważniej-

szych problemów środowiskowych. Ze względu na silnie toksyczne właściwości 

metali ciężkich, ich dużą mobilność i zdolność do bioakumulacji, pierwiastki 

te uznawane są za najgroźniejsze nieorganiczne zanieczyszczenia. Oprócz 

problemów środowiskowych coraz ważniejszym aspektem staje się odzysk 

metali ciężkich z technologicznych odpadów przemysłowych. Naturalne 

procesy usuwania, i ewentualnego odzysku metali (np. bioakumulacja, 

adsorpcja), mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla istniejących techno-

logii. W wymienionych procesach bada się zastosowanie różnych materiałów 

pochodzenia biologicznego (np. bakterii, drożdży, alg) jako złóż sorpcyjnych. 

Adsorbenty pochodzenia naturalnego, zwane biosorbentami, ze względu na 

niską cenę, łatwość pozyskiwania i brak właściwości toksycznych coraz 

powszechniej wykorzystywane są do usuwania metali ciężkich ze środowiska. 

W niniejszym przeglądzie omówiono istniejące badania adsorpcyjne 

z wykorzystaniem biomasy drożdży Saccharomyces cerevisiae w procesie 

biosorpcji metali ciężkich z roztworów wodnych. Przeanalizowano wpływ 

szeregu zmiennych, m.in. pH, wartości początkowego stężenia jonu metalu 

oraz biomasy sorbentu na pojemność biosorpcyjną i kinetykę procesu, biorąc 

pod uwagę opłacalność oraz ograniczenia zastosowania metody.  
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Biosorption by the yeast Saccharomyces cerevisiae  

as a method of removing and recovering metals 

from aqueous solutions 

Technological development is the main source of surface water pollution. 

The generation of wastewater containing heavy metals has become one of 

the most serious environmental problems with the industrial and population 

progress. Due to the highly toxic properties of heavy metals, their high 

mobility and the ability to bioaccumulate, these elements are considered the 

most dangerous inorganic pollutants. In addition to environmental problems, 

the recovery of heavy metals from industrial technological waste is becoming 

an increasingly important aspect. Natural processes for the removal and 

possible recovery of metals (e.g. bioaccumulation, adsorption) can be an 

attractive alternative to existing technologies. In these processes, the use of 

various biological materials (e.g. bacteria, yeast, algae) as sorption beds is 

investigated. Adsorbents of natural origin, called biosorbents, are more and 

more commonly used to remove heavy metals from the environment due to 

their low price, ease of obtaining and lack of toxic properties. This review 

discusses the latest adsorption studies using Saccharomyces cerevisiae  

biomass in the biosorption of heavy metals from aqueous solutions. The 

influence of a number of variables was analyzed, incl. pH, the value of the 

initial concentration of the metal ion and the sorbent biomass on 

the biosorption capacity and kinetics of the process, taking into account the 

cost-effectiveness and the limitations of the method's application.  
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Efekty żerowania owadów na roślinach uprawnych 

w warunkach polowych 

Alina Bochniarz, aboch@iung.pulawy.pl, ORCID 0000-0001-6545-3041, Dział 

Upowszechniania i Wydawnictw, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – 

Państwowy Instytut Badawczy, www.iung.pl 

Żerowanie owadów na roślinach uprawnych może powodować spadek 

plonu i pogorszenie jego jakości. Biologia potencjalnych szkodników i skutki 

ich obecności na polach są dobrze rozpoznane, a wiedza na ten temat jest 

systematycznie uzupełniana i aktualizowana. Badania obejmują zwykle 

bezpośrednie relacje między fitofagiem i jego rośliną pokarmową. Celem 

prezentacji jest zwrócenie uwagi na inne zależności środowiskowe, które 

powstają, kiedy rośliny uprawne są atakowane przez szkodniki.  

Uwzględniono owady o gryzącym (larwy motyli  i błonkówek oraz 

chrząszcze) i kłująco-ssącym (mszyce) aparacie gębowym. Ich żerowanie 

prowadzi m.in. do ubytków tkanek roślin, zahamowania wzrostu, deformacji 

zaatakowanych organów, przebarwień, zanieczyszczenia spadzią.  

Obecność szkodnika oraz zmiany budowy i kondycji rośliny uprawnej 

wpływają na jej bezpośrednie otoczenie. Mogą modyfikować wilgotność gleby 

i powietrza, przewietrzanie łanu, temperaturę, parametry światła, zasoby 

materii organicznej, a także skład gatunkowy i aktywność organizmów 

żywych. Zmiany takie są zwykle niewielkie i mają charakter lokalny, ale 

w przypadku dużych obszarowo monokulturowych upraw ich znaczenie 

wzrasta. 

Uwzględnianie tych wielokierunkowych oddziaływań może być pomocne 

w interpretacji wyników doświadczeń polowych i projektowaniu nowych, 

bezpiecznych dla środowiska strategii kontroli populacji szkodników 

i ograniczania powodowanych przez nie strat. 
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Multidirectional effects of plant pest feeding  

in field conditions 

Insect feeding on cultivated plants negatively affects yield and its quality. 

Biology and harmfulness of pests are well known and carefully studied. 

Research are mainly focused on direct relationships between pest and plant. 

The aim of this presentation is to describe examples of other effects, 

connected with pest feeding on field-grown plants. Chewing (larvae of 

butterflies and moths, beetles) and sucking (aphids) insects were taken into 

account. Their feeding behavior results i.a. in plant tissue losses, growth 

suppression, deformations, discolorations, contamination with honeydew. 

Pests and changes in plant morphology and health status can affect direct 

vicinity of feeding place. Changes in air/soil humidity, air circulation, 

temperature, intensity and characteristic of light, pool of organic matter, as 

well as special composition and activity of microorganisms, plants and 

animals could be noticed. These changes are usually slight and only local, 

but they can become more visible in the case of large monocultural fields.  

Studies on these multidirectional effects can contribute to improving our 

understanding of relationships in agroecosystem and help to create new 

environmentally safe strategies of pest control in plant production.  
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Ekspresja genów kandydujących znajdujących się  

w locus Lr46/Yr29 u pszenicy zwyczajnej  

w odpowiedzi na porażenie rdzą brunatną  

powodowaną przez Puccinia triticina 
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Rdza brunatna powodowana przez grzyb Puccinia triticina jest jedną 

z najgroźniejszych chorób prowadzących do znaczących strat w uprawach 

pszenicy zwyczajnej. Odporność na rdzę uwarunkowaną genetycznie 

scharakteryzowano w przypadku młodych roślin (seedling resistance), jak 

i roślin w stadium dorosłym. Odporności w stadium siewki kontrolowana 

pionowo przez geny główne R, często ulega przełamaniu przez patogeny 

grzybowe. W przypadku dojrzałych, odpornych na rdzę roślin obserwuje się 

odporność poziomą typu APR (adult plant resistance), która zabezpiecza 

roślinę przed wieloma rasami patogenów i wyróżnia się większą trwałością 

w warunkach produkcyjnych. Do genów typu APR należy m.in. gen Lr46, 

zidentyfikowany na chromosomie 1B pszenicy. Sekwencja genu nie została 

poznana, jednak wytypowano szereg genów-kandydatów. Celem badań była 

analiza ekspresji 9 genów kandydujących (Glu1, Glu2, Glu3, RLK1, RLK2, 

RLK3, RLK4, Snex, WRKY) znajdujących się w locus Lr46/Yr29, w odpowiedzi 

na porażenie pszenicy przez Puccinia triticina. Materiał roślinny stanowiły 

odmiany referencyjne (Artigas, NP846, Glenlea, Lerma Rojo, TX) zawierające 

geny odporności w locus Lr46/Yr29. Obecność markera genu Lr46 w odmianach 

referencyjnych potwierdzono metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). 

U dorosłych roślin indukowano stres biotyczny poprzez inokulację zarodni-
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kami grzybów w warunkach kontrolowanych, w fitotronie. Różnice w ekspresji 

genów analizowano z wykorzystaniem metody qRT-PCR. Materiał roślinny do 

analiz pobrano przed inokulacją oraz 6, 12, 24 i 48 h po inokulacji. Badania 

wykazały, że ekspresja genów kształtuje się w sposób zróżnicowany 

w wybranych punktach czasowych. Zgodnie z doniesieniami literaturowymi, 

największa ekspresja genów Lr następuje 12 i 24 h po inokulacji. Taki profil 

ekspresji uzyskano tylko dla genu Glu2 spośród 9 badanych, co sugeruje, że 

może być on zaangażowany w mechanizmy odpornościowe w odpowiedzi na 

porażenie rdzą brunatną. 

Expression of candidate genes located at the Lr46/Yr29 

locus in common wheat in response to leaf rust 

infestation caused by Puccinia triticina 

Leaf rust caused by Puccinia triticina is one of the most dangerous diseases 

causing significant losses in common wheat crops. Genetically determined 

resistance to rust has been characterized both in young plants (seedling 

resistance) and in plants at maturity. Resistance at the seedling stage, 

controlled vertically by R genes, is often overcome by fungal pathogens. In 

adult plants resistant to rust, a horizontal adult plant resistance (APR) type 

is observed, which protects the plant against multiple pathogen races and is 

distinguished by greater persistence under production conditions. The group 

of APR-type genes includes the Lr46 gene identified on chromosome 1B of 

common wheat. The sequence of this gene has not been known but a number 

of candidate genes have been identified. The aim of this study was to analyze 

the expression of 9 candidate genes (Glu1, Glu2, Glu3, RLK1, RLK2, RLK3, 

RLK4, Snex, WRKY) located at the Lr46/Yr29 locus, in response to infection 

by Puccinia triticina. Plant materials were reference cultivars (Artigas, 

NP846, Glenlea, Lerma Rojo, TX) containing resistance genes at the 

Lr46/Yr29 locus. The presence of the Lr46 gene marker in the reference 

cultivars was confirmed by polymerase chain reaction (PCR). In adult plants, 

biotic stress was induced by inoculation with fungal spores under controlled 
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conditions. Differences in candidate genes expression were analyzed by  

qRT-PCR. Plant material for analysis was collected before and 6, 12, 24, 48 

hours post inoculation. The study showed that the expression of the tested 

genes varied at the selected time points. According to literature reports, the 

highest expression of Lr genes occurs 12 and 24 hours post inoculation. This 

expression profile was obtained only for the Glu2 gene among the 

9 analyzed, suggesting that it may be involved in immune mechanisms in 

response to leaf rust infection. 
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Identyfikacja markerów związanych z odpornością 

kukurydzy (Zea mays) na fuzarium  

oraz opracowanie warunków multiplex PCR 
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i Hodowli Roślin, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu, https://skylark.up.poznan.pl/ 

Na podstawie badań wykonanych w ostatnich kilku latach szacuje się, że 

choroby kukurydzy co roku są przyczyną strat wysokości plonu, sięgających 

nawet 30%. Wczesne porażenie roślin przez grzyby i bakterie powoduje 

zdrobnienie ziarna, a także znaczne pogorszenie wartości pokarmowej oraz 

jakości paszy uzyskiwanej z kukurydzy. Za najgroźniejsze uważa się obecnie 

choroby powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium, będące głównymi 

sprawcami zgorzeli siewek, zgnilizny korzeni i zgorzeli podstawy łodygi, ale 

także najbardziej niebezpiecznej fuzariozy kolb. Celem badań była iden-

tyfikacja markerów związanych z odpornością kukurydzy (Zea mays) na 

fuzarium oraz opracowanie warunków multiplex PCR. Materiałem roślinnym 

było 30 genotypów kukurydz odpornych i wrażliwymi na fuzarium pocho-

dzących z Hodowli Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR oraz Małopolskiej 

Hodowli Roślin Sp. z o.o. Doświadczenie polowe założone było w dwóch 

lokalizacjach na poletkach należących do spółek hodowlanych. Na 30 

genotypach kukurydzy testowane było 12 markerów specyficznych (SSR, 

ISSR, STS) zaczerpniętych z doniesień literaturowych. W pierwszym etapie 

przeprowadzono analizę wariancji pod kątem obserwacji dotyczących stopnia 

porażenia roślin przez fuzarium. Analiza wariancji nie wykazała istotnych 

różnic pomiędzy liniami w obrębie danej miejscowości (Kobierzyce, Smolice) 

jak również pomiędzy miejscowościami jeżeli chodzi o stopień porażenia 
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roślin przez fuzarium. Jak wynika z przeprowadzonych analiz molekularnych 

w przypadku jednej linii (nr 25) zidentyfikowano 10 z 12 testowanych 

markerów. W przypadku linii z numerami 255, 9 i 35 zidentyfikowano 9 z 12 

markerów. Wszystkie wymienione linie z wyjątkiem linii 35 posiadały 

odporność na poziomie 9 (1-wrażliwe, 9-odporne) w obydwu miejscowościach 

(Kobierzyce, Smolice). Linia 35 charakteryzowała się odpornością na poziomie 7 

w Smolicach i 8,3 w Kobierzycach. Ponadto dla testowanych markerów 

dopracowano warunki 7 reakcji multiplex PCR, dzięki czemu możliwa jest 

identyfikacja dwóch markerów jednocześnie.  

Identification of markers related to resistance  

of maize (Zea mays) to fusarium and development  

of multiplex PCR conditions 

Based on the research carried out in the last few years, it is estimated that 

maize diseases cause yield losses of up to 30% each year. Early plant 

infection by fungi and bacteria causes grain diminution and a significant 

deterioration of the nutritional value and quality of the feed obtained from 

maize. Currently, the most dangerous diseases are those caused by fungi of 

the genus Fusarium, which are the main culprits of earn root rot Cobs. The 

aim of the research was to identify markers related to the resistance of maize 

(Zea mays) to fusarium and to develop multiplex PCR conditions. The plant 

material was 30 genotypes of maize resistant and sensitive to fusarium from 

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR and Małopolska Hodowli 

Roślin Sp. z o.o. The field experiment was established in two locations on 

plots belonging to breeding companies. 12 specific markers (SSR, ISSR, STS) 

from literature reports were tested on 30 maize genotypes. In the first stage, 

the analysis of variance was carried out in terms of observations concerning 

the degree of plant infestation by fusarium. The analysis of variance did not 

reveal any significant differences between the lines within a given locality 

(Kobierzyce, Smolice) as well as between localities in terms of the degree of 

plant infestation by the fusarium. As it results from the molecular analyzes 
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performed, in the case of one line (No. 25), 10 out of 12 tested markers were 

identified. For lines with numbers 255, 9, and 35, 9 out of 12 markers were 

identified. All the mentioned lines, except for line 35, had resistance level 9 

(1-sensitive, 9-resistant) in both localities (Kobierzyce, Smolice). Line 35 had 

a resistance of 7 in Smolice and 8.3 in Kobierzyce. Moreover, for the tested 

markers, the conditions of the multiplex PCR reaction were refined, thanks 

to which it is possible to identify two markers simultaneously. 



III Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, 

wyzwania i problemy nauk przyrodniczych, 10 grudnia 2021 r., Wystąpienia Uczestników  

 

36 

Inwentaryzacja przyrodnicza jako podstawa zwalczania 

roślin inwazyjnych na obszarach chronionych 

Zbigniew Wilczek, zbigniew.wilczek@us.edu.pl, Instytut Biologii, Biotechnologii 

i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, Katowice, 

www//us.edu.pl/instytut/ibbios 

Paulina Oleszyńska, p.hachula@op.pl, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony 

Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, Katowice, 

www//us.edu.pl/instytut/ibbios 

Aktualnie skutki rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków roślin 

uznaje się, obok bezpośredniej utraty siedlisk, za jedną z najpoważniejszych 

przyczyn zmniejszania bioróżnorodności w skali globalnej. Zjawisko to 

szczególnie niebezpieczne jest na cennych pod względem przyrodniczym 

obszarach chronionych. W ostatnich latach coraz częściej podejmuje się 

działania zmierzające do bezpośredniej eliminacji tych gatunków. Prowadzi 

się zwalczanie chemiczne i mechaniczne – koszenie, karczowanie i wykopy-

wanie, a także podejmuje się działania edukacyjne mające na celu ograni-

czenie ich uprawy, jako roślin ozdobnych, szczególnie w sąsiedztwie obszarów 

chronionych. Aby podjąć właściwe działania zmierzające do eliminacji roślin 

inwazyjnych konieczna jest inwentaryzacja przyrodnicza. 

W pracy przedstawiono wyniki inwentaryzacji roślin inwazyjnych na 

terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Wapienicy” wchodzą-

cego w skład innych obszarów chronionych takich jak: Obszar Ochrony 

Siedlisk Natura 2000 Beskid Śląski PLH240005 oraz Park Krajobrazowy 

Beskidu Śląskiego. 

Celem przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej polegającej na 

identyfikacji i opisie metodą zdjęć fitosocjologicznych Braun-Blanquet'a 

fitocenoz z udziałem inwazyjnych gatunków roślin była: charakt erystyka 

zbiorowisk roślinnych z udziałem roślin inwazyjnych; ocena udziału roślin 

inwazyjnych w zbiorowiskach roślinnych; wytypowanie siedlisk przyrodni-

czych Natura 2000 z udziałem gatunków inwazyjnych; charakterystyka flory 

fitocenoz z udziałem roślin inwazyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 
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roślin podlegających ochronie prawnej, dla których rośliny inwazyjne mogą 

stanowić zagrożenie; analiza czynników wpływających na rozprzestrzenianie 

się gatunków inwazyjnych na chronionym obszarze.  

Nature inventory as the basis for combating invasive 

plants in protected areas 

Currently, the effects of the spread of invasive plant species are considered, 

in addition to the direct loss of habitats, to be one of the most serious causes 

of global biodiversity loss. This phenomenon is especially dangerous in 

protected areas of high natural value. In recent years, activities aimed at 

direct elimination of these species have been undertaken more and more 

often. Chemical and mechanical control is carried out – mowing, grubbing 

and digging, and educational activities are undertaken to limit their 

cultivation as ornamental plants, especially in the vicinity of protected 

areas. In order to take appropriate actions aimed at the elimination of 

invasive plants, a natural inventory is necessary.  

The paper presents the results of the inventory of invasive plants in the 

"Dolina Wapienicy" nature and landscape complex, which is part of other 

protected areas, such as: Natura 2000 Habitats Protection Area, Beskid Śląski 

PLH240005 and the Beskid Śląski Landscape Park.  

The aim of the nature inventory carried out, consisting in the identification 

and description of phytocoenoses with the participation of invasive plant 

species using the Braun-Blanquet phytosociological relevés method, was: 

characteristics of plant communities with invasive plants; assessment of the 

share of invasive species in plant communities; selection of Natura 2000 

natural habitats with the participation of invasive species; characteristics of 

the flora of phytocoenoses with the participation of invasive plants, 

particularly legally protected plants, for which invasive plants may pose 

a threat; analysis of factors influencing the spread of invasive species in the 

protected area.  
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Natura – mater characteres Sinica 

Ryszard Wojnar, rwojnar@ippt.pan.pl, Pracownia Mechaniki Analitycznej i Teorii 

Pola, Zakład Ośrodków Ciąglych i Nanostruktur, Instytut Podstawowych Problemów 

Techniki PAN 

Znaki chińskie, podobnie jak litery alfabetu fenickiego – matki alfabetów 

europejskich – wywodzą się z artystycznej idealizacji przedmiotów i zjawisk 

obserwowanych w przyrodzie i w życiu codziennym. Znakiem podstawowym, 

i wyłączając symbole liczb naturalnych najprostszym jest oznaczenie 

człowieka, czyli w języku chińskim w transkrypcji łacińskiej „rén” (chiński 

mandaryński). Znak ten przypomina grecką literę „duże lambda”, i zwraca 

uwagę na wyjątkową wśród ssaków dwunożną pozycję stania i chodu u czło-

wieka. Z takiego obrazu człowieka wyprowadza się łatwo i przekonywująco 

obraz wielkości i obraz nieba, które góruje nad człowiekiem i jego wielkością. 

Warto zauważyć, że w ten sposób, za pomocą paru kresek genialny chiński  

kaligrafista ujął starożytną myśl grecką: Ánthrōpos métron (gr. „człowiek 

miarą”, Protagoras z Abdery).  Serce „xīn” oznaczane jest przez cztery kreski, 

dwie tętnice i dwie żyły obu obwodów krwionośnych połączonych w sercu. 

Przekreślone serce, czyli „ bì” to „konieczność”.  

W ogółności wyróżnia się następujące rodzaje znaków:  

 znaki powstałe w oparciu o zasadę semantyczną – są czasem nazywane 

ideogramami;  

 znaki używane w oparciu o zasadę fonetyczną wywodzą się m.in. z pierwszej 

grupy, ale w nowym użyciu nie mają nic wspólnego z pierwotnie repre-

zentowanym pojęciem; 

 piktofonogramy – złożenia, w których jeden element pełni funkcję seman-

tyczną (podpowiada znaczenie), a drugi fonetyczną (podpowiada wymowę); 

 Inne znaki, które nie mieszczą się w powyższej typologii . 

Na szeregu przykładów pokażemy jak z prostych jakby nieudolnych 

obrazków (które może wykonać każdy – w ogóle hieroglify chińskie zapisujemy 

za pomocą siedmiu rodzajów kresek) powstają oznaczenia pojęć abstrak-

cyjnych, jak ogląd matki przyrody (physis) pozwala przejść do metafizyki.  
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Natura – mater characteres Sinica 

Chinese characters, like the letters of the Phoenician alphabet – the mother 

of European alphabets – are derived from the artistic idealization of objects 

and phenomena observed in nature and in everyday life. The basic sign, and 

excluding the symbols of natural numbers, the simplest is the designation of 

human, ie in Chinese in the Latin transcription "rén" (Mandarin Chinese). 

This sign resembles the Greek letter "big lambda", and draws attention to the 

unique among mammals bipedal standing and walking position in humans. 

From such an image of a man one can easily and convincingly derive the 

image of the greatness and the image of the sky, which is superior to man 

and his greatness. It is worth noting that this is how the genius calligrapher 

captured the ancient Greek thought with a few strokes: Ánthrōpos métron 

(Greek for "man by measure", Protagoras of Abdera). The heart "xīn" is 

marked with 4 lines, two arteries and two veins of both blood circuits 

connected in the heart. The crossed heart, or "bì", is "necessity."  

In general, the following types of signs are distinguished:  

 signs based on a semantic principle – are sometimes called ideograms; 

 signs used on the basis of a phonetic principle derive, inter alia, from 

from the first group, but in the new use they have nothing to do with the 

originally represented concept; 

 pictophonograms – assemblies in which one element performs a semantic 

function (prompts the meaning) and the other a phonetic function 

(suggests pronunciation); 

 Other characters that do not fit into the typology above.  

On a number of examples we will show how simple, inept pictures (which 

anyone can make – in general, we write Chinese hieroglyphs using seven 

types of lines), denote abstract concepts, how the view of mother nature 

(physis) allows us to go to metaphysics. 
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Określenie wpływu pyretroidów na wzrost 

oraz równowagę jonową grzyba entomopatogennego 

Beauveria bassiana 

Anna Litwin, anna.litwin@biol.uni.lodz.pl, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej 

i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 

www.biol.uni.lodz.pl 

Sylwia Różalska, sylwia.rozalska@biol.uni.lodz.pl, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej 

i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 

www.biol.uni.lodz.pl 

Powszechne stosowanie syntetycznych pestycydów prowadzi do akumu -

lacji tych substancji w środowisku i negatywnego wpływu na organizmy 

żywe. W celu zredukowania ilości stosowanych insektycydów, prowadzone są 

badania określające możliwości wspólnego stosowania chemicznych i natu-

ralnych czynników owadobójczych.  

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu insektycydów 

chemicznych z grupy pyretroidów na grzyba entomopatogennego Beauveria 

bassiana. Badania ukierunkowano na określenie, w jakim stopniu obecność 

tych substancji wpłynęła na wzrost oraz poziom makroelementów w biomasie 

B. bassiana (metodą spektrometrii absorpcji atomowej).  

Wykazano, że badane insektycydy wywierają negatywny wpływ zarówno 

na wzrost, jak i równowagę jonową B. bassiana. Stwierdzono, że λ-cyha-

lotryna oraz deltametryna powodowały ponad dwukrotny spadek zawartości 

sodu, a obecność wszystkich badanych pyretroidów skutkowała obniżeniem 

zawartości potasu, magnezu i wapnia. Zaobserwowane zmiany mogą być 

spowodowane zwiększeniem przepuszczalności błony komórkowej B. bassiana 

po ekspozycji na pyretroidy.  

W celu określenia możliwości łącznego stosowania pyretroidów i grzybów 

entomopatogennych konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań sku-

piających się na zależnościach pomiędzy tymi powszechnie stosowanymi 

czynnikami owadobójczymi.  

Badania zostały sfinansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki 

w Krakowie o numerze UMO-2016/23/B/NZ9/00840. 



III Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, 

wyzwania i problemy nauk przyrodniczych, 10 grudnia 2021 r., Wystąpienia Uczestników  

 

41 

Determination of the influence of pyrethroids  

on the growth and ionic balance  

of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana 

The widespread use of synthetic pesticides leads to the accumulation of 

these substances in the environment and a negative impact on living 

organisms. In order to reduce the amount of insecticides used, research is 

underway to determine the possibilities of jointly applying chemical and 

natural insecticides. 

This paper presents the results of studies on the effect of chemical 

insecticides from the pyrethroid group on the entomopathogenic fungus 

Beauveria bassiana. The research was aimed at determining to what extent 

the presence of these substances influenced the growth and the level of 

macroelements in B. bassiana biomass (by the method of atomic absorption 

spectrometry). 

It was shown that the tested insecticides had a negative effect on both the 

growth and the ionic balance of B. bassiana. It was found that λ-cyhalothrin 

and deltamethrin caused a more than two-fold decrease in the sodium 

content, and the presence of all tested pyrethroids resulted in a decrease in 

the contents of potassium, magnesium and calcium. The observed changes 

may be due to an increase in the permeability of the B. bassiana cell 

membrane after exposure to pyrethroids. 

In order to determine the possibility of the combined use of pyrethroids and 

entomopathogenic fungi, further studies focusing on the relationship 

between these commonly used insecticides are necessary.  

The research was financed from the grant of the National Science Center of 

Poland under the number 2016/23/B/NZ9/00840. 
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Oznaczanie zawartości jądrowego DNA  

u wybranych gatunków biedrzeńca  

za pomocą cytometru przepływowego 

Natalia Sławkowska, Koło Naukowe Biotechnologii BioX, Katedra Biotechnologii 

Rolniczej, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska im. J.J. Śnia-

deckich, al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz  

Sara Michaś, Koło Naukowe Biotechnologii BioX, Katedra Biotechnologii Rolniczej, 

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich, 

al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz  

Maksymilian Woźnicki, Koło Naukowe Biotechnologii BioX, Katedra Biotechnologii 

Rolniczej, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska im. J.J. Śnia-

deckich, al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz  

Iwona Jędrzejczyk, jedrzej@pbs.edu.pl, Koło Naukowe Biotechnologii BioX, Katedra 

Biotechnologii Rolniczej, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska 

im. J.J. Śniadeckich, al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz  

Rodzaj Pimpinella (biedrzeniec) obejmuje ponad 150 gatunków, które 

występują głównie w Europie, Azji i Afryce. Gatunki biedrzeńca posiadają 

wiele cennych właściwości, dlatego też są wykorzystywane do produkcji 

kosmetyków i lokalnych alkoholi. W obrębie rodzaju obserwuje się słabe 

zróżnicowanie morfologiczne gatunków, przez co utrudniona jest ich 

poprawna identyfikacja, co również przyczynia się do błędnej klasyfikacji 

taksonomicznej. Celem badań było określenie zawartości jądrowego DNA 

u sześciu gatunków z rodzaju Pimpinella przy użyciu cytometru przepły-

wowego. Jako standard wewnętrzny wykorzystano liście Glycine max  

(2,50 pg/2C). Pomiar wykonano przy użyciu cytometru przepływowego 

CyFlow SL Green (Partec GmbH, Niemcy). W każdej próbie analizowano 

około 7000 jąder komórkowych. Zawartość 2C DNA obliczona została na 

podstawie proporcjonalnej zależności pomiędzy średnią pozycją piku rośliny 

badanej oraz standardu wewnętrznego. Wielkość genomu wahała się 

w przedziale od 3,53 pg/2C do 9,28 pg/2C. Gatunki charakteryzowały się małą 

(5 gatunków) oraz średnią (1 gatunek) wielkością genomu. Po raz pierwszy 

oznaczono wielkość genomu dla czterech gatunków: P. anisum, P. peregrina, 
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P. siifolia i P. tragium. Na podstawie wielkości genomu możliwe było 

rozróżnienie czterech gatunków: P. anisum, P. major, P. peregrina oraz 

P. saxifraga. Uzyskane wyniki wskazują, że cytometria przepływowa jest 

metodą, którą można wykorzystać do wstępnej identyfikacji gatunków 

biedrzeńca. 

Estimation of the nuclear DNA content  

in selected anise species using a flow cytometry 

The Pimpinella genus (anise) includes more than 150 species that are mainly 

found in Europe, Asia and Africa. The species from this genus have many 

valuable properties thus they are used in the production of cosmetics and 

local alcohols. In the genus, small morphological differentiation among the 

species is observed, which makes difficult correct identification, and also 

contributes to incorrect taxonomic classification. The aim of the research 

was to determine the nuclear DNA content of six species from Pimpinella 

genus using a flow cytometry. Leaves of Glycine max (2.50 pg/2C) were used 

as an internal standard. The measurement was performed using a CyFlow SL 

Green flow cytometer (Partec GmbH, Germany). In each sample 7,000 cell 

nuclei were analyzed. The 2C DNA content was calculated using the 

proportional relationship between the mean peak position of the target plant 

and the internal standard. The genome size ranged from 3.53 pg/2C to  

9.28 pg/2C. The species were characterized by small (5 species) and 

intermediate (1 species) genome size. The genome size was determined for 

the first time for four species: P. anisum, P. peregrina, P. siifolia and 

P. tragium. Based on the genome size it was possible to distinguish four 

species: P. anisum, P. major, P. peregrina and P. saxifraga. The obtained 

results indicate that flow cytometry is a method that can be used for the 

identification of the anise species. 
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Środowiskowe i ekonomiczne następstwa występowania 

gatunków obcego pochodzenia 

Damian Chmura, dchmura@ath.bielsko.pl, Wydział Inżynierii Materiałów, Budowni-

ctwa i Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

Od momentu publikacji książki Charlesa Eltona (1958) „Ekologia inwazji 

roślin i zwierząt” pojęcie inwazja trafiło do nauki i na stałe w niej zagościło. 

Współcześnie oznacza ono zmianę zasięgu gatunku przy udziale człowieka,  

związaną z podjęciem wędrówki na stosunkowo dużą odległość przez znaczną 

liczbę osobników, z wkroczeniem gatunku na obszary wcześniej niezajmowane. 

Inwazje biologiczne obok utraty siedlisk, zmian klimatycznych, zanieczysz-

czenia środowiska są uznawane za jedne z najważniejszych problemów 

ekologicznych.  

W Polsce zinwentaryzowano około 1800 obcych gatunków roślin, zwierząt 

i grzybów. Wiele z nich ma status inwazyjny, tzn. są to takie  taksony, których 

introdukcja i/lub rozprzestrzenianie się zagraża rodzimej florze, faunie 

i gospodarce lub/i zdrowiu człowieka. Nie wszystkie gatunki obce mogą 

wywierać negatywny wpływ na środowisko. Z kolei inne gatunki wymagają 

koniecznie zwalczania, np. na terenach chronionych i kontroli ich dalszego 

rozprzestrzeniania. Ponadto znając historię inwazji gatunków obcych 

w krajach sąsiedzkich część gatunków wymaga działań prewencyjnych, aby  

zapobiegać nowym inwazjom.  

Działania legislacyjne w kraju, jak i Unii Europejskiej, której Polska jest 

członkiem starają się nadążać za zmianami w środowisku. Kluczowe wydaje 

się budzenie świadomości ogółu społeczeństwa, jak i różnych  grup 

społecznych i zawodowych.  
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Environmental and economic consequences  

of the occurrence of species of alien origin 

Since the publication of the book by Charles Elton (1958) "Ecology of plant 

and animal invasion", the concept of invasion has entered science and has 

become a permanent part of it. Currently, it means a change in the range of 

a species with the human assistance, related to a relatively distant introdu-

ction by a large number of individuals, where the species enters previously 

unoccupied areas. Biological invasions, apart from habitat loss, climate 

change, and environmental pollution, are considered to be one of the most 

important ecological problems.  

About 1,800 foreign species of plants, animals and fungi have been 

inventoried in Poland. Many of them have an invasive status, i.e. they are 

taxa whose introduction and/or spreading threatens the native flora, fauna 

and economy and/or human health. Not all alien species may exert 

a negative impact on the environment. On the other hand, other species 

require control, e.g. in protected areas and control of their further spread. 

Moreover, knowing the history of invasions of alien species in neighboring 

countries, some species require special actions to prevent new invasions.  

Legislative activities in the country and the European Union, of which 

Poland is a member, are trying to keep up with changes in the environment. 

It seems crucial to raise the awareness of the general public as well as 

various social and professional groups.  
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Terytorialna jakość życia w strefie podmiejskiej – 

jak planować zrównoważony rozwój miasta? 

Iga Solecka, iga.solecka@upwr.edu.pl, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Wydział 

Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Tiina Rinne, tiina.e.rinne@aalto.fi, Department of Built Environment, Aalto University, 

P.O. Box 14100, 00076 Aalto, Finland 

Kamyar Hasanzadeh, kamyar.hasanzadeh@aalto.fi, Department of Built Environment, 

Aalto University, P.O. Box 14100, 00076 Aalto, Finland 

Rozrastające się miasta wraz z ich obszarami podmiejskimi pozostają 

jednym z głównych trendów terytorialnych w Europie. Suburbanizacja 

w Polsce jest procesem stosunkowo młodym, napędzanym przez dążeniem do 

życia w lepszych warunkach mieszkaniowych, gwarantujących spokój i dostęp 

do zieleni. Jakość życia jest jednak zagadnieniem wieloaspektowym, a jej 

pomiar pozostaje jednym z największych wyzwań. Dlatego też celem niniej-

szego opracowania jest zbadanie determinant terytorialnej jakości życia 

w strefie podmiejskiej miasta Wrocławia. W tym celu wykorzystano metodę 

PPGIS (public participatory GIS) do gromadzenia danych przestrzennych 

(lokalizacja codziennych aktywności) i nie przestrzennych (postrzegana jakość 

środowiska) w celu oceny jakości życia w strefie podmiejskiej Wrocławia. 

Wykorzystano lokalizację codziennych aktywności do zastosowania miar 

przestrzennych i scharakteryzowania strukturalnych cech terytorialnych (np. 

odległość do pracy, usług lub terenów zielonych). Respondenci udzielili 

odpowiedzi na pytania związane z postrzeganą jakością środowiska (czynniki 

funkcjonalne, życie społeczne, wygląd otoczenia, atmosfera), zdrowiem 

i samopoczuciem. W celu zbadania zależności pomiędzy strukturalnymi 

cechami terytorialnymi, postrzeganą jakością życia, zdrowiem i samopoczuciem 

przeprowadzono analizę statystyczną. Wyniki tego badania pomogą zrozumieć 

determinanty terytorialnej jakości życia na obszarach podmiejskich. Wyniki 

zostaną zaprezentowane w kontekście zrównoważonego rozwoju miast.  
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Territorial Quality of Life in peri-urban area –  

how to plan sustainable city growth? 

Growing cities including their peri-urban areas remain one of the main 

territorial trends in Europe. Suburbanization in Poland is a relatively young 

process driven by striving to live in higher-quality housing, guaranteeing 

peace and access to greenery. However quality of life is a multifaced issue 

and measuring it remains one of the greatest challenges. Therefore, the aim 

of this study is to investigate the determinants of territorial quality of life in 

the suburban area of the city of Wrocław, Poland. To do so we use a place-

based approach and apply PPGIS methodology to gather spatial (location of 

everyday activities) and non-spatial (perceived environmental quality) data 

to evaluate life quality in the suburban area of Wrocław. We use location of 

everyday activities to apply spatial measures and characterize structural 

territorial characteristics (e.g. distance to work, services or green areas). We 

ask the respondents to answer questions related to perceived environmental 

quality (PEQ), health and well-being. To investigate the relationship between 

territorial structural characteristics, PEQ, health and well-being and spatial 

behavior we perform statistical analysis. We hope that we results of this 

study will help to understand the determinants of Territorial Quality of Life 

in the peri-urban areas. The results will be presented in the context of 

territorial planning at local level to better inform policy and address key 

messages for policy makers concerning sustainable growth of cities.  

 



III Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, 

wyzwania i problemy nauk przyrodniczych, 10 grudnia 2021 r., Wystąpienia Uczestników  

 

48 

Wpływ bakterii Bacillus Pasteurii  

na właściwości samonaprawy kompozytów cementowych 

Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna, 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład Budowni-

ctwa Ogólnego, www.wat.edu.pl 

Marcin Małek, marcin.malek@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział 

Inżynierii Lądowej i Geodezji, Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład Budownictwa 

Ogólnego, www.wat.edu.pl 

Kompozyty cementowe podlegają negatywnemu oddziaływaniu warunków 

atmosferycznych obniżających trwałość materiału co wpływa na skrócenie 

cyklu życia konstrukcji. Istotnym problemem jest korozja wewnętrzna 

kompozytu, zbrojenia jak również jego degradacja powierzchniowa. Propa-

gujące rysy stanowią czynnik wpływający na rozwój kolejnych uszkodzeń 

struktury wewnętrznej kompozytów. Proces diagnostyki, naprawy konstrukcji 

i jej bieżącego utrzymania wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi oraz 

z koniecznością interwencji człowieka. Innowacyjną koncepcją jest wprowa-

dzenie do składu mieszanek cementowych odpowiednio dobranych mikro -

organizmów wpływających na proces naprawy wewnętrznych rys oraz spękań – 

koncepcja samonaprawialnego biokompozytu, samonaprawa pasywna bioma-

teriału. Tematem przedstawionym w rozdziale jest wpływ bakterii Bacillus 

Pasteurii na właściwości samonaprawiania kompozytów cementowych. 

Założeniem metody biologicznej jest wprowadzenie kultur bakterii do 

struktury kompozytu których produktem metabolizmu jest kalcyt. Bakterie 

Bacillus umieszczono w kapsułkach z glinoporytu średnicy do 4 mm które 

następnie dodano na etapie mieszania składników mieszanki cementowej. 

Opisano wady oraz zalety procesu „self-repair” w obecności bakterii Bacillus, 

przedstawiono niezbędne warunku zapewniające skuteczność metody, tj. 

żywotność i warunki aktywności bakterii, oddziaływanie wody na powierzchnię 

kompozytu, warunki wytwarzania materiału wypełniającego rysy oraz losowa 

lokalizacja kapsułek z bakteriami w strukturze wewnętrznej kompozytów 

cementowych. 
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The effect of Bacillus Pasteurii bacteria  

on the self-repair properties of cement composites 

Cement composites are subject to the negative impact of weather conditions 

that reduce the durability of the material, which shortens the life cycle of the 

structure. An important problem is the internal corrosion of the composite, 

reinforcement as well as its surface degradation. Propagating scratches are a 

factor influencing the development of subsequent damage to the internal 

structure of composites. The process of diagnostics, repair of the structure 

and its ongoing maintenance is associated with high financial outlays and 

the need for human intervention. An innovative concept is the introduction 

into the composition of cement mixtures of appropriately selected micro-

organisms affecting the process of repairing internal scratches and cracks – 

the concept of a self-repairing biocomposite, passive self-repair of 

biomaterial. The topic presented in the chapter is the influence of Bacillus 

Pasteurii bacteria on the self-healing properties of cement composites. The 

assumption of the biological method is the introduction of bacterial cultures 

into the structure of the composite whose product of metabolism is calcite. 

Bacillus bacteria were placed in capsules made of aluminorrite up to 4 mm in 

diameter, which were then added at the stage of mixing the components of 

the cement mixture. The advantages and disadvantages of the "self-repair" 

process in the presence of Bacillus bacteria are described, the necessary 

conditions for ensuring the effectiveness of the method are presented, i.e. 

the viability and conditions of bacterial activity, the impact of water on the 

surface of the composite, the conditions for the production of the material 

filling the scratches and the random location of capsules with bacteria in the 

internal structure of cement composites.  
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Wpływ wyboru czynników meteorologicznych 

na modelowanie stężeń NO2 na przykładzie Wrocławia 

Tomasz Turek, Tomasz.turek@upwr.edu.pl, Katedra Zastosowań Matematyki, Uni-

wersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Joanna A. Kamińska, joanna.kaminska@upwr.edu.pl, Katedra Zastosowań Mate-

matyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Stale rozwijające się obszary zurbanizowane powodują ciągły wzrost 

stężeń szkodliwych dla zdrowia gazów emisyjnych. Tworzenie modeli 

matematycznych opisujących te zjawisko jest niezwykle istotne. Stworzono 

dwa typy modeli opisujących stężenie NO2 – regresję liniową oraz model 

nieliniowy: Random Forest. Celem badania było wybranie optymalnej liczby 

zmiennych meteorologicznych, w taki sposób by model nie był za skompli -

kowany, a przez to mniej wiarygodny, przy jednoczesnym zachowaniu 

optymalnego współczynnika jakości dopasowania R2. Przetestowano trzy 

podejścia. Zbudowano model ze wszystkich dostępnych danych, następnie na 

podstawie analizy korelacji stworzono drugi model. Trzeci model zbudowano 

na podstawie dwóch wybranych zmiennych. Dodatkowo, oprócz czynników 

meteorologicznych w każdym modelu znalazła się zmienna dotycząca  

natężenia ruchu miejskiego. Model oparty o największą liczbę zmiennych 

wykazał najwyższy współczynnik dopasowania (LR – 31%, RF 33%), model 

zbudowany w oparciu o najmocniej skorelowane zmienne wykazuje gorsze 

dopasowanie (LR – 19,5%, RF – 23,62%). Natomiast model z najmniejszą 

liczbą zmiennych wykazał najgorszą jakość dopasowania (LR  – 18%, RF – 

21%). Z uwagi na fakt, że zwiększanie liczby zmiennych zmniejsza 

interpretowalność i wiarygodność miar dopasowania, uznano, że najlepszym 

modelem będzie ten z okrojoną liczbą zmiennych z podejścia drugiego. 

Kolejnym krokiem badań jest testowanie różnych metod z zakresu nauk 

uczenia maszynowego oraz ich optymalizacja.  
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Influence of meteorological features selection on the 

modeling of NO2 concentrations in Wrocław, Poland 

The constantly developing urban areas cause a continuous increase in the 

concentration of emission gases harmful to health. Development of 

mathematical models describing this phenomenon is extremely important. 

Two types of models describing the concentration of NO2 were created – 

linear regression and a non-linear model: Random Forest. The aim of the 

study was to select the optimal number of meteorological variables in such 

a way that the model would not be overcomplicated, and thus less reliable, 

while maintaining the optimal R2-quality coefficient. Three approaches were 

tested. A model was built from all available data, then a second model was 

created based on the correlation analysis. The third model was built based on 

two selected variables. Additionally, in addition to meteorological factors, 

each model includes a variable related to the intensity of urban traffic. The 

model based on the largest number of variables showed the highest fit factor 

(LR – 31%, RF 33%), the model built based on the most strongly correlated 

variables showed a worse fit (LR – 19.5%, RF – 23.62%). The model with the 

smallest number of variables showed the worst quality of fit (LR – 18%, RF – 

21%). Because increasing the number of variables reduces the interpre -

tability and reliability of the R2, it was decided that the best model would be 

the one with the reduced number of variables from the second approach. The 

next step in the research is testing machine learning methods and their 

optimization. 
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Wpływ wypełnienia zbiorniczka nasiennego 

na rozpoczynanie czerwienia matek pszczelich 

Jakub Gąbka, jakub_gabka@sggw.edu.pl, Samodzielna Pracownia Pszczelnictwa, 

SGGW w Warszawie 

Badano wiele czynników dotyczących rozpoczynania czerwienia sztucznie 

unasienionych matek pszczelich, ale niektóre wyniki są sprzeczne. Dotyczy 

to np. wpływu wypełnienia zbiorniczka nasiennego. Celem pracy było 

zbadanie, czy liczba plemników przechodzących do zbiorniczka nasiennego 

wpływa na rozpoczynanie czerwienia naturalnie i sztucznie unasienionych 

matek pszczelich. Porównano również liczbę plemników i rozpoczynanie 

czerwienia matek unasienionych naturalnie i unasienionych sztucznie 

różnymi dawkami nasienia. Ogółem zbadano 96 matek, spośród których 67 

było unasienionych sztucznie, a 29 naturalnie. Matki unasienione dawką 2x2 µl , 

2x4 µl, 2x6 µl, 10 µl i te unasienione naturalnie miały w zbiorniczkach 

nasiennych średnio odpowiednio 3,57, 4,23, 5,01, 3,86 i  4,36 milionów 

plemników i rozpoczęły czerwienie w wieku odpowiednio 16,7, 17,3, 17,3, 

15,6 i 10,2 dni. Matki, które miały mniej niż 3 miliony plemników, 3-4, 4-5 

i więcej niż 5 milionów plemników zaczęły czerwić w podobnym czasie. 

Stwierdzono, że wypełnienie zbiorniczka nasiennego nie wpływa na 

rozpoczynanie czerwienia zarówno naturalnie jak i sztucznie unasienionych 

matek pszczelich. 
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Effect of filling the spermatheca on the onset 

of oviposition in queen honey bees 

Many factors regarding the initiation of egg laying by instrumentally 

inseminated queen honey bees have been investigated but some of the 

results are contradictory. This applies, for example, to the effect of a filling 

the spermatheca. The purpose of this work was to investigate the effect of 

the number of spermatozoa entering the spermatheca on the beginning of 

egg laying in naturally mated and in instrumentally inseminated queens. The 

sperm number in the spermatheca, and the onset of oviposition in naturally 

mated queens, as well as queens inseminated with different doses of semen, 

were also compared. Altogether, 96 queens were investigated, of which 67 

were instrumentally inseminated and 29 were allowed to mate naturally. 

Queens inseminated with a dose of 2x2 µl, 2x4 µl, 2x6 µl, 10 µl and those 

naturally mated had in their spermathecas 3.57, 4.23, 5.01, 3.86, and 4.36 

million (on average) spermatozoa, respectively, and started oviposition at 

the age of 16.7, 17.3, 17.3, 15.6. and 10.2 days, respectively. Queens with less 

than 3 million or 3-4, 4-5, and more than 5 million spermatozoa initiated egg 

laying at similar time. The results showed that the beginning of egg laying in 

both naturally mated and instrumentally inseminated queens did not depend 

on how much the spermatheca was filled. 
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Zagrożenia i przyczyny efektu cieplarnianego 

Agnieszka Pilarska, pilarska@up.poznan.pl, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu 

Katedra Mleczarstwa i Inżynierii Procesowej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

https://skylark.up.poznan.pl/  

Agnieszka Wawrzyniak, agnieszka.wawrzyniak@up.poznan.pl, Wydział Inżynierii 

Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Katedra Inżynierii Biosystemów Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu https://skylark.up.poznan.pl/  

Krzysztof Pilarski, krzysztof.pilarski@up.poznan.pl, Wydział Inżynierii Środowiska 

i Inżynierii Mechanicznej Katedra Inżynierii Biosystemów Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu https://skylark.up.poznan.pl/  

Gazy cieplarniane są lotnymi substancjami chemicznymi występującymi 

w atmosferze, których budowa fizykochemiczna pozwala na zatrzymywanie 

i magazynowanie energii cieplnej oraz przekazywanie jej do powierzchni 

Ziemi w postaci promieniowania podczerwonego. Spośród ponad 30 dotych-

czas zidentyfikowanych gazów cieplarnianych do najważniejszych ze względu 

na udział w efekcie cieplarnianym oraz zdolność do pochłaniania promienio-

wania podczerwonego w porównaniu do dwutlenku węgla można zaliczyć 

CH4, N2O, O3, freony. Gazy składające się z molekuł 3 lub więcej oddziałują 

z promieniowaniem elektromagnetycznym w zakresie podczerwieni (absorp-

cja i rozpraszanie). 

Rola dwutlenku węgla w efekcie cieplarnianym wciąż wzrasta, co jest 

skutkiem działalności człowieka: emisja CO2 związana z przemysłem, połą-

czona z gwałtownym zmniejszaniem się powierzchni terenów zalesionych. 

Oblicza się, że globalna emisja CO2 wynosi ok. 1011 t/rok. W obecnym stuleciu 

stężenie tego gazu wzrosło od ok. 270 ppm na początku XX w. do 360 ppm 

w latach 80. – prawie 400 ppm obecnie. Emisja CO2 związana z przemysłem, 

połączona z gwałtownym zmniejszaniem się powierzchni terenów zalesio-

nych, powoduje powstanie głównej składowej antropogenicznej efektu 

cieplarnianego. 

Średnia temperatura naszej planety wynosi 14-15°C. Przyjmuje się, że 

pewna ilość gazów cieplarnianych, takich jak CO2 i H2O była niezmienna 

w atmosferze ziemskiej od dawna (co najmniej 100.000 lat), choć mogła 
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ulegać okresowym fluktuacjom. Istniała wiekowa równowaga w pomiędzy ich 

dopływem i usuwaniem z atmosfery (zamknięty cykl obiegu w przyrodzie). 

Gdyby naturalny efekt cieplarniany nie występował, przeciętna temperatura 

Ziemi wynosiłaby ok. -19°C. Tak się działo do czasu ery uprzemysłowienia, 

kiedy działalność ludzka naruszyła tę równowagę i zaczęła wprowadzać do 

atmosfery znaczące ilości gazów cieplarnianych.  

The dangers and reasons of the greenhouse effect 

Greenhouse gases are volatile chemical substances present in the atmosphere, 

the physico-chemical structure of which allows for the retention and storage 

of thermal energy and its transfer to the Earth's surface in the form of 

infrared radiation. Among more than 30 greenhouse gases identified so far, 

the most important due to their participation in the greenhouse effect and 

the ability to absorb infrared radiation compared to carbon dioxide are CH4, 

N2O, O3, and freons. Gases consisting of 3 or more molecules interact with 

infrared electromagnetic radiation (absorption and scattering).  

The role of carbon dioxide in the greenhouse effect continues to increase, 

which is the result of human activities: industrial-related CO2 emissions, 

coupled with a sharp decline in forest land. It is calculated that global CO 2 

emissions are around 1011 t/year. In the current century, the concentration 

of this gas has increased from about 270 ppm in the early 20th century to 360 

ppm in the 1980s – almost 400 ppm today. Industry-related CO2 emissions, 

coupled with the rapid decline in woodland area, give rise to the main 

anthropogenic component of the greenhouse effect.  

The average temperature of our planet is 14-15°C. It is assumed that 

a number of greenhouse gases, such as CO2 and H2O, have been unchanged in 

the Earth's atmosphere for a long time (at least 100,000 years), although it 

may have fluctuated periodically. There has been an age-old balance between 

their inflow and removal from the atmosphere (closed cycle cycle in nature). 
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If the natural greenhouse effect were not present, the average temperature of 

the Earth would be around -19°C. This was the case until the industrial era, 

when human activities upset this balance and began releasing significant 

amounts of greenhouse gases into the atmosphere. 
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Zastosowanie inhibitorów ureazy  

do redukcji emisji amoniaku z nawozu RSM® 

Mateusz Marczewski, mateusz.marczewski@pwr.ed.pl, Politechnika Wrocławska, 

Szkoła Doktorska dyscyplina nauki chemiczne 

W związku z nowymi regulacjami nawozowymi wprowadzonymi już w tym 

roku na terenie naszego kraju konieczne jest poszukiwanie nowego inhibitora 

ureazy dla nawozu RSM®. Nawóz płynny RSM® jest wysokoskoncentrowanym 

roztworem saletrzano-mocznikowym. Zawiera w sobie azot w trzech formach: 

azotanową, amonową oraz amidową. Amidowa forma azotu stanowiąca 

niezależnie od rodzaju oferowanego RSM® połowę zawartego w nim azotu 

jest dostępna dla roślin po hydrolizie przeprowadzonej przez enzym ureazy. 

Niestety uwalnia ona także do środowiska naturalnego składnik pokarmowy 

nawozu, zanim roślina zdąży z niego skorzystać. Obecna w glebie ureaza 

przeprowadza hydrolizę mocznika (składnika RSM®), emitując amoniak 

i zmieniając odczyn środowiska. Podstawowym inhibitorem ureazy o wielo-

krotnie sprawdzonej skuteczności jest NBTP, czyli N-(n-butyl) thiophosphoric 

triamide. W przypadku roztworu wodnego wysokoskoncentrowanego nawozu 

RSM® napotkano problem z rozpuszczalnością NBPT w roztworze wodnym. 

Dla producentów nawozowych inhibitor dodawany do nawozu musi spełniać 

kilka podstawowych warunków. Inhibicja powinna być odwracalna, co 

gwarantuje bezpieczeństwo w stosowaniu. Inhibitor łatwo miesza się 

z nawozem, jest trwały i aktywny w mieszaninie produktu. Dodatkowo musi 

stanowić akceptowalny kosztowo dla klienta składnik nawozu zwłaszcza 

wobec wzrastających kosztów produkcji. Powinien być także co oczywiste 

dostępny w dużych ilościach.  
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The use of urease inhibitors to reduce ammonia 

emissions from the RSM® fertilizer 

Due to the new fertilization regulations introduced this year in our country, 

it is necessary to look for a new urease inhibitor for the RSM® fertilizer.  

RSM® liquid fertilizer is a highly concentrated urea-ammonium nitrate 

solution. It contains nitrogen in three forms: nitrate, ammonium and amide. 

The amide form of nitrogen, which is, regardless of the type of RSM® offered, 

half of its nitrogen content, is available to plants after hydrolysis by the 

urease enzyme. Unfortunately, it also releases the nutrient of the fertilizer 

into the natural environment before the plant can use it. Urease present in 

the soil carries out the hydrolysis of urea (a component of RSM®), emitting 

ammonia and changing the pH of the environment. The basic urease 

inhibitor with proven effectiveness is NBTP, i.e. N- (n-butyl) thiophosphoric 

triamide. In the case of an aqueous solution of highly concentrated RSM® 

fertilizer, a problem was encountered with the solubility of NBPT in the 

aqueous solution. For fertilizer producers, the inhibitor added to the 

fertilizer must meet several basic conditions. Inhibition should be reversible, 

which guarantees safe use. The inhibitor is easily mixed with the fertilizer, it 

is stable and active in the product mixture. Additionally, it must be a cost-

effective fertilizer component for the customer, especially in view of the 

increasing production costs. It should also, of course, be available in large 

quantities. 
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Zastosowanie uczenia maszynowego do oceny 

różnorodności odmianowej endokarpów i nasion owoców 

Ewa Ropelewska, ewa.ropelewska@inhort.pl, Zakład Przechowalnictwa i Prze-

twórstwa Owoców i Warzyw, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy 

w Skierniewicach, www.inhort.pl 

Uczenie maszynowe to podzbiór sztucznej inteligencji. Może być stoso-

wane do opracowywania modeli do przewidywania w oparciu o dostępne 

dane. Wyniki są zazwyczaj dokładniejsze w porównaniu z inspekcją wizualną 

przeprowadzaną przez specjalistów. Stosowanie uczenia maszynowego 

doprowadziło do postępów w badaniach nasion z uwagi na ułatwienie 

rozwoju solidnych podejść i zapewnienie wsparcia przy podejmowaniu 

decyzji. Celem obecnych badań było opracowanie innowacyjnych modeli na 

podstawie parametrów teksturalnych, a także cech geometrycznych do 

odróżniania endokarpów lub nasion owoców należących do różnych odmian. 

Algorytmy uczenia maszynowego były używane do dyskryminacji endokarpów 

(pestek) brzoskwini, wiśni, czereśni oraz nasion śliwki, jabłka, pomidora, 

brzoskwini. Obrazy pozyskano przy użyciu skanera płaskiego lub aparatu 

cyfrowego. W przypadku ekstrakcji tekstur, obrazy zostały przekonwertowane 

do indywidualnych kanałów kolorów. Analiza uzyskanych danych obejmo-

wała selekcję atrybutów oraz dyskryminację przy użyciu algorytmów uczenia 

maszynowego z grup Decision trees, Rules, Bayes, Lazy, Meta, Functions. 

Modele zbudowane na podstawie zbiorów wyselekcjonowanych tekstur oraz 

połączonych cech teksturalnych i geometrycznych zapewniały najwyższe 

poprawności dyskryminacji do 100%, a dla wyselekcjonowanych cech geo -

metrycznych – do 99% w przypadku niektórych odmian. Wyniki mogą mieć 

ogromne znaczenie praktyczne między innymi do wykrywania fałszowania 

odmian endokarpów i nasion.  
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The application of machine learning for the evaluation 

of cultivar diversity of endocarps and seeds of fruit 

Machine learning is a subset of artificial intelligence. It can be used to 

develop models for making predictions based on the available data. The 

results are usually more accurate compared to the visual inspection carried 

out by specialists. The application of machine learning has led to advances in 

seed research due to facilitating the development of robust approaches and 

providing decision-making support. The objective of the present studies was 

to develop innovative models based on texture parameters as well as 

geometric features for distinguishing endocarps or seeds of fruit belonging 

to different cultivars. The machine learning algorithms were used to 

discriminate the endocarps (pits or stones) of peach, sour cherry, sweet 

cherry and seeds of plum, apple, tomato, peach. The images were acquired 

using a flatbed scanner or a digital camera. For the texture extraction, the 

images were converted to individual color channels. The analysis of the 

obtained data included the attribute selection and discrimination using t he 

machine learning algorithms from the groups of Decision trees, Rules, Bayes, 

Lazy, Meta, Functions. The models built based on sets of selected textures as 

well as combined textural and geometric features provided the highest 

discrimination accuracies of up to 100%, and for selected geometric features – 

of up to 99% in the case of some cultivars. The results can be of great 

practical importance, among others, to detect the falsification of endocarp 

and seed cultivars. 
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Złożone korzenie chimer –  

o możliwym związku zrosłogłowych i tarczowców 

Edwin Sieredziński, colonelvolf@gmail.com, naukowiec niezależny 

Chimery to obecnie grupa reprezentowana przez rząd Chimaeriformes 

i dwa rodzaje – Chimaera oraz Callorhinchus. Największe zróżnicowane 

wykryto w epoce paleozoicznej – z takimi gatunkami jak przykładowo 

Helicoprion bessanovi (Eugeneodontida). Współczesne często uważane są za 

reliktowe i potencjalnie mało reprezentatywne. Dane molekularne wskazały 

ich związek z Elasmobranchii oraz moment rozejścia się na 421 milionów lat 

temu. Nie mniej jednak nie podano potencjalnego kopalnego przodka. Zwykło  

się uważać, iż najstarsze pojawiły się w dewonie, lecz z tamtego okresu 

większa część szczątków to zęby.  

Część zagadkowych tarczowców jak Stensioella heintzi oraz Pseudopeta-

lichthyida może być bezpośrednio związana ze zrosłogłowymi. Były one 

różnie klasyfikowane – Janvier uważał Stensioella za wczesnego przedsta-

wiciela Holocephali. Zwolennicy przynależności do Placodermi wskazywali, że 

zbliżone do niej morfologicznie Pseudopetalichthyida stanowią siostrzaną 

grupę do trychotomii Arthrodira + Antiarchi + Phyllolepida oraz dychotomii 

Acanthothoraci + Rhenanida. Można jednak przyjąć prostsze rozwiązanie; 

a dlaczego zrosłogłowe nie miałyby wywodzić się z tarczowców, co pozwala 

wiązać Placodermi z radiacją ryb chrzęstnoszkieletowych. Skądinąd część 

badaczy uznała tarczowce za grupę parafiletyczny. Inna grupa badaczy 

natomiast uznała, iż należy wyróżnić klad Euchondrocephali, natomiast 

Paraselachiformes (Petalodontiformes, Eugeneodontida, Iniopterygiformes) 

mogą stanowić klasyczny takson-worek.  

Powyższą tezę można udowodnić stosując syntetyczne podejście łączące 

dane kopalne oraz ontogenetyczne dotyczące współczesnych Holocephali. 

  



III Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, 

wyzwania i problemy nauk przyrodniczych, 10 grudnia 2021 r., Wystąpienia Uczestników  

 

62 

Complex roots of chimaeras – on possible connection 

between holocephaliids and placoderms 

Chimaeras are recently group represented by order Chimaeriformes and two 

genera – Chimaera and Callorhinus. The biggest diversity was detected in 

Paleozoic epoch – with such peculiar species as Helicoprion bessanovi 

(Eugeneodontida). Recent chimaeras are often considered as relict forms and, 

potentially, little representative. Molecular data proved their connection 

with Elasmobranchii (inside Chondrichtyes) and divergence moment in 421 

milion years ago. Moreover, fossil uncestor was not given. It used to regard 

that oldest chimaeras appeared in Devonian, but most remains from this 

period are teeth.  

Part of mysterious placodermians as Stensioella heintzi and Pseudopeta-

lichthyida may be directly connected with Holocephali. These specimens were 

classified in many ways – Janvier regarded Stensioella as early representative 

of Holocephali. Followers of classification into Placodermi indicated that 

above mentioned species are sister group to trichotomy Arthrodira + 

Antiarchi + Phyllolepida and dychotomy Acanthothoraci + Rhenanida. One may 

receive simplier solution, why holocephalians could not originate from some 

placodermians – it allows to connect Placodermi with caltilaginous fishes 

radiation. Moreover, part of researchers recognize Euchondrocephali clade, 

and Paraselachiformes (Petalodontiformes, Eugeneodontida and Iniopte-

rygiiformes) can be classic waste-basket taxon.  

Above mentioned thesis may be proved by synthetic approach blending fossil 

record data and ontogenetic data from recent Holocephali. 
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Zmiany zagęszczenia norki amerykańskiej w ciekach 

wodnych w południowo-zachodniej części Białorusi 

Daniel Klich, daniel_klich@sggw.edu.pl, Instytut Nauk o Zwierzętach, Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.sggw.pl 

Robert Głogowski, robert_glogowski@sggw.edu.pl, Instytut Nauk o Zwierzętach, 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.sggw.pl 

Marek Balcerak, marek_balcerak@sggw.edu.pl, Instytut Nauk o Zwierzętach, Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.sggw.pl 

W pracy przedstawiono wyniki obserwacji dynamiki zagęszczenia norki 

amerykańskiej (NA) w dolinach rzek w latach 2013-2019, na terenie obwodu 

grodzieńskiego. Badania przeprowadzono na rzekach Niemen i Szczara oraz 

kanałach melioracyjnych. Wymienione cieki wodne są położone względnie 

blisko siebie. Obecność NA stwierdzono określając liczbę obszarów indywi -

dualnej aktywności zwierząt, oznaczanych wzdłuż brzegów zbiornika. Liczenie 

prowadzono zimą. Łączna długość transektów wyniosła 440 km. Średnia 

długość jednej marszruty obejmowała około 21 km rocznie.  

Dla Niemna średnie zagęszczenie NA w okresie badań wyniosło 1,07 

osobnika na kilometr rzeki (os./km). Maksymalne zagęszczenie 1,79 os./km 

zanotowano w 2015 roku. W 2017 roku zanotowano 6,6-krotny spadek 

liczebności osobników badanego gatunku. Średnie zagęszczenie NA dla rzeki 

Szczary wynosiło 0,64 os./km i było znacznie niższe niż w dolinie Niemna, 

gdzie były lepsze warunki siedliskowe. Maksymalną gęstość – 1,01 os./km 

zanotowano w roku 2014. W 2017 r. również zaznaczył się znaczący,  

5,4-krotny spadek zagęszczenia.  

Średnie zagęszczenie NA w obrębie kanałów melioracyjnych wyniosła  

0,3 os./km. W okresie prowadzenia obserwacji dwukrotnie odnotowano 

spadki liczebności NA: w 2015 r. – 3,7-krotny oraz w 2018 r. – 4,7-krotny. 

Prawdopodobnie na zmniejszenie zagęszczenia NA w rejonie obserwowanych 

cieków wodnych miał wpływ czynnik środowiskowy, związany ze znacznym 

zmniejszeniem rocznej sumy opadów w latach 2014-2015. 

Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Narodową Agencję 

Wymiany Akademickiej w ramach działania „Solidarni z naukowcami”.  



III Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, 

wyzwania i problemy nauk przyrodniczych, 10 grudnia 2021 r., Wystąpienia Uczestników  

 

64 

Changes in American mink density in watercourses 

in the south-western part of Belarus 

The paper presents materials on the dynamics of the American mink density 

in the between 2013 and 2019 on the territory of the Grodno region. The 

study was carried out on the rivers Neman, Shchara and melioration canals. 

The watecourses were in close proximity to each other. The animals were 

estimated according to the number of areas of individual activity along the 

shores of the waterbodies. The estimations were carried out during the 

winter. The total length of the routes was 440 km. The average length for one 

watercourse is about 21 km. 

For the Neman river, the average density for the period of research was 1.07 

individuals per one kilometer of the river bed (ind./km). The maximum value 

of 1.79 ind./km was recorded in 2015. In 2017, a 6.6 times decrease in the 

number of the species was noted. The average density of the species for the 

Shchara River was 0.64 ind./km and was substantially lower than in Neman 

river due to better habitat conditions there. The maximum value of 1.01 ind./km 

were recorded in 2014. In 2017, there is also a 5.4 time decrease in density. 

The decline in American mink density in 2017 is possibly related to disease. 

This is indirectly confirmed by a small increase in the number after.  

The average density of the American mink on the drainage channels was  

0.3 ind./km. During the study period, two decreases in the number were 

noted: in 2015 – by 3.7 times and in 2018 – by 4.7 times. In 2014 and 2015, 

the amount of precipitation was low. Perhaps, it affected at the decrease in 

density in these watercourses.  

Funding: The project is co-financed by the Polish National Agency for 

Academic Exchange within "Solidarity with scientists Initiative". 
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Żużel denny po spalaniu odpadów komunalnych (IBA) – 

zagrożenia i możliwości zastosowania  

jako dodatki do betonu 

Anna Czarnecka-Skwarek, a.czarnecka6@uw.edu.pl, Katedra Geologii Złożowej 

i Gospodarczej, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, geo.uw.edu.pl 

Żużle denne wytworzone w procesie spalania odpadów komunalnych 

zostały przebadane pod kątem możliwości zastosowania jako dodatki do 

kruszyw mineralnych używanych do produkcji betonu. Głównym kryterium 

zastosowania dodatku IBA było określenie mobilności pierwiastków takich 

jak As, Cd, Cr, Co, Pb, V, Zn metodą wymywania zgodną z założeniami  

PN-EN 12457-4:2006. Pierwiastki te mają duże powinowactwo do tworzenia 

związków kompleksowych w medium wodnym, wykazując jednocześnie 

działanie toksyczne na organizmy żywe. W celu określenia mobilności 

pierwiastków zawartych w żużlach wykonano badania ICP-OES odcieków 

pochodzących z betonu bez dodatku oraz z dodatkiem IBA. Dodatkowo 

próbki żużla zostały przebadane z użyciem techniki mikroskopii skaningowej 

celem wstępnej identyfikacji faz mogących stanowić nośnik pierwiastków 

potencjalnie niebezpiecznych. Oprócz faz szklistych obecne są fazy 

krzemianowe i glinokrzemianowe syntezowane w trakcie spalania odpadów 

oraz fazy zawierające metale Pt, Au, Ag, Cu, Cr, Ni zarówno w formie 

rodzimej jak i siarczkowej. 
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Incinerator bottom ash (IBA) generated in the process 

of municipal waste disposal – threats and possibility  

of use as an additive to concrete 

Incinerator bottom ash (IBA) produced in the municipal waste process have 

been tested for the possibility of use as additives to mineral aggregates of 

concrete production. The main criterion for the application of the IBA was to 

determine the mobility of elements such as As, Cd, Cr, Co, Pb, V, Zn of the 

elution method compliant with the assumptions of PN-EN 12457-4: 2006. 

These elements have a high affinity for the formation of complexes in an 

aqueous medium, while showing a toxic effect on living organisms. In order 

to determine the mobility of the elements contained in the IBA, ICP -OES 

tests of leachate from concrete without addition and with the addition of IBA 

were performed. In addition, the slag samples were tested using the scanning 

microscopy technique in order to initially identify phases that may be 

a carrier of potentially hazardous elements. Glassy phases, silicate and 

aluminosilicate phases synthesized during waste incineration and phases 

containing Pt, Au, Ag, Cu, Cr, Ni metals in both native and sulphide form 

were identified. 
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Glony planktonowe występujące  

w podgórskim zbiorniku zaporowym Wapienica 

Ewa Jachniak, ejachniak@ath.bielsko.pl, Katedra Ochrony i Inżynierii Środowiska, 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Akademia Techniczno-

Humanistyczna w Bielsku-Białej, www.ath.bielsko.pl 

Celem badań była charakterystyka glonów planktonowych, które rozwijają 

się w podgórskim zbiorniku zaporowym Wapienica. Zbiornik ten zlokalizo-

wany jest w południowej części województwa śląskiego, w dzielnicy Bielska-

Białej – Wapienicy. Zbiornik ten ma charakter wodociągowy i jest objęty 

bezpośrednią strefą ochrony sanitarnej, która nie pozwala na żadną działalność 

rekreacyjną. Do badań wybrano trzy okresy badawcze z wielolecia (2004-

2018): 2004-2006 – pierwsze badania glonów planktonowych w zbiorniku, 

2012 r. – okres pośredni badań oraz 2018 r. – badania prowadzone w okresie 

oczyszczania i odmulania zbiornika. W wodach zbiornika rozwijają się glony, 

które występują często w wodach rejonów górskich, ale też w zbiornikach 

czystych i słabo zeutrofizowanych (najczęściej oligo- i mezotroficznych). 

W próbach wody ze zbiornika obserwowano często następujące glony: 

okrzemki: Eunotia, Hannea arcus, Achnanthes lanceolata, Encyonema minu-

tum, Pinnularia, złotowiciowce Dinobryon cylindricum, bruzdnice Ceratium 

hirundinella. Z kolei rzadziej obserwowane były zielenice, eugleniny oraz 

sinice. Udział procentowy sinic w całkowitej biomasie fitoplanktonu wzrósł 

w okresie oczyszczania zbiornika (wyniósł on ponad 50%).  
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The planktonic algae occurring in the Wapienica 

submontane dam reservoir 

The aim of this research was characteristics of the planktonic algae, which 

develop in the Wapienica submontane dam reservoir. This reservoir is 

located in the southern part of the Silesian Voivodeship, in the Bielsko-Biała 

district – Wapienica. This reservoir has a water supply character and is 

included in the direct sanitary protection zone, which doesn’t allow for any 

recreational activity. Three research periods were selected from multi -year 

period (2004-2018): 2004-2006 – the first research of the planktonic algae in 

this reservoir, 2012 year – the intermediate period of research, 2018 year – 

the planktonic algae research was conducted in the period of the purified and 

desludged of the reservoir. In water of this reservoir the planktonic al gae 

develop, which often occur in the water of the mountain regions, but also in 

clean and poorly eutrophied reservoirs (most often oligo- and mesotrophic 

reservoirs). In water samples from this reservoir the following algae were 

often observed: diatoms: Eunotia, Hannea arcus, Achnanthes lanceoalata, 

Encyonema minutum, Pinnularia, chrysophyta: Dinobryon cylindricum and 

dinophyta: Ceratium hirundinella. In turn, the green algae, euglenophyta, and 

cyanophyta were less frequently observed. The percentage share of 

cyanophyta in the total biomass of phytoplankton was increased during the 

purifying period of the reservoir (it was over 50%).  
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Inter oraz intragatunkowe relacje ektopasożytów 

na przykładzie kleszczy z rodzaju Ixodes, komarów 

z rodziny Culcidae oraz strzyżaków sarnich  

(Lipoptena cervi; Linnaeus, 1758) 

Oskar Kołacki, oskkol@st.amu.edu.pl, Sekcja Behawiorystyczna Koła Naukowego 

Przyrodników i Zakład Morfologii Zwierząt, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, 

http://knp.home.amu.edu.pl/ 

Barbara Grochowska, bargro7@st.amu.edu.pl, Sekcja Behawiorystyczna Koła 

Naukowego Przyrodników i Zakład Morfologii Zwierząt, Wydział Biologii, Uniwer-

sytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 

Poznań, http://knp.home.amu.edu.pl/ 

Milena Patan, milpat@st.amu.edu.pl, Sekcja Behawiorystyczna Koła Naukowego 

Przyrodników i Zakład Morfologii Zwierząt, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, 

http://knp.home.amu.edu.pl/ 

Natalia Konopińska, natkon5@st.amu.edu.pl, Sekcja Behawiorystyczna Koła 

Naukowego Przyrodników i Zakład Morfologii Zwierząt, Wydział Biologii, Uniwer-

sytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 

Poznań, http://knp.home.amu.edu.pl/ 

Julia Borkowska, julbor3@st.amu.edu.pl, Sekcja Behawiorystyczna Koła Naukowego 

Przyrodników i Zakład Morfologii Zwierząt, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, 

http://knp.home.amu.edu.pl/ 

Bożena Sikora, Sekcja Behawiorystyczna Koła Naukowego Przyrodników i Zakład 

Morfologii Zwierząt, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, http://knp.home.amu.edu.pl/ 

Nazywanie interakcji między organizmami w środowisku siecią, nomen -

klaturowo jest ogromnym niedopowiedzeniem, co rozumiemy i zgłębiamy 

dopiero od kilku dekad. O poznawaniu nowych zależności behawioralnych, 

świadczy między innymi zaproponowana przez Browna w 1999 roku Ekologia 

strachu. Kolejnym krokiem w zrozumieniu nieśmiercionośnych interakcji 

między organizmami był Krajobraz obrzydzenia zaproponowany przez 

Weinstein w 2018. Opisuje on ważenie przez żywicieli ryzyka pasożytnictwa 

jako czynnika preferencji wyboru stanowisk do żerowania czy miejsc do 
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tworzenia legowisk. Badanie przeprowadzone latem 2021 roku sugeruje, że 

populacje pasożytów nie tylko powodują zmiany zachowania u żywicieli, ale 

też rzutują na zagęszczenie innych pasożytów w środowisku. Badanie zostało 

przeprowadzone w dwóch podmiejskich lasach, na terenie Poznania, 

w których przez okres 9 dni zbierane były ektopasożyty o podobnych 

preferencjach żywicielskich – kleszcze z rodzaju Ixodes, komary krwiopijne 

z rodziny Culcidae oraz strzyżaki sarnie (Lipoptena cervi). Po skorelowaniu ich 

liczby (to wartość niepoliczalna), okazało się, że komary, mimo sprzyjającego 

środowiska (bliskości zbiorników wodnych) unikały obszarów o dużym 

zagęszczeniu kleszczy (min. r =-.35397; max. r =-.53527). Z zebranych 

danych można również wywnioskować, że blisko terenów zabudowanych, 

nimfy oraz postaci dorosłe kleszczy mogą migrować w poszukiwaniu lepszej 

szansy na spotkanie żywiciela.  

Inter and intraspecies interactions between ectoparasites 

based on mosquitoes from Culcidae family,  

ticks from Ixodes genus, and deer ked  

(Lipoptena cervi; Linnaeus, 1758) 

The net of interspecies interactions in the environment is a term, that with 

every year explains the intricacies of nature less and less. One of the more 

influential recent concepts – the Ecology of Fear proposed by Brown in 1999 – 

changed the perception on interactions between predator and prey from just 

direct and lethal to indirect and non-lethal. As a next step, in 2018, 

Weinstein proposed a spin on the previous concept – the Ecology of Disgust. 

It has been suggested that occurrence of parasites changes the behavior of 

potential hosts, as well as influences preference of foraging areas or the 

choice of lair. The research, done during summer of 2021, focused on finding 

correlations between the hosts incidence and parasite population, however 

data, gathered over a period of 9 days, seems to show a negative correlation 

of mosquitoes in places densely populated by ticks (min. r =-.35397; max. 

r =-.53527), even though the conditions around the research areas were 

favourable for mosquitoes. It might be also deduced, that nymphae and adult 

ticks migrate when close to urbanized areas. 



III Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, 

wyzwania i problemy nauk przyrodniczych, 10 grudnia 2021 r., Postery naukowe  

 

73 

Nasiedlanie ulików weselnych pszczołami  

pochodzącymi z tej samej pasieki 

Jakub Gąbka, jakub_gabka@sggw.edu.pl, Samodzielna Pracownia Pszczelnictwa, 

SGGW w Warszawie, www.sggw.pl 

W praktyce często stosowane jest kilkudniowe zamykanie pszczół 

w nasiedlonych ulikach weselnych, które mają być wystawione w tych samych 

pasiekach, w niewielkich odległościach od rodzin, z których były nasiedlone. 

W czasie przechowywania zaleca się umieszczanie ich w ciemnych 

i chłodnych pomieszczeniach. Ma to na celu zapobieganie powrotom pszczół 

na stare miejsce. Celem pracy było zbadanie czy zamykanie pszczół wpływa 

na zapamiętywanie przez nie położenia ula. Nasiedlono 7 ulików weselnych 

pszczołami włoskimi i 7 ulików pszczołami kraińskimi. Podgatunki te różnią 

się ubarwieniem. Matki zamknięto w klateczkach, aby nie składały jaj, 

ponieważ karmienie czerwiu skraca życie pszczół. Uliki ustawiono z dala od 

siebie, aby wyeliminować błądzenie pszczół. Po kilkunastu dniach, wieczorem , 

pozamykano wylotki i przeniesiono uliki do piwnicy. Dla zwiększenia wenty -

lacji zdjęto daszki, pod którymi wcześniej umieszczono siatkę. Codziennie 

wystawiano z powrotem 1 ulik z pszczołami kraińskimi i 1 ulik z pszczołami 

włoskimi, zamieniając je miejscami. Poszczególne pary ulików zamknięte 

były przez 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 dni. Dzięki różnicom w ubarwieniu, stwierdzono, 

że pszczoły wracają na stare miejsce w takim samym stopniu po 1 dniu , jak 

i po 7 dniach zamknięcia. Powtórzono więc doświadczenie zamykając pszczoły 

na 10, 15, 20, 25 i 30 dni. Okazało się, że zarówno pszczoły włoskie , jak 

i kraińskie zapamiętywały poprzednie położenie ulików, nawet gdy były 

zamknięte przez 30 dni. 
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Colonization of mating nuclei with bees originated  

from the same apiary 

It is a common practice to keep bees enclosed in colonised mating hives to be 

set out in the same apiaries, at a small distance from the original mother 

colonies. During storage, it is recommended to place them in dark and cool 

rooms. This is supposed to prevent the bees from returning to the original 

location. The study was aimed at investigating whether confinement affects 

the memory of hive position by bees. Seven mating nuclei were colonised 

with Italian bees and seven with Carniolans. The mating nuclei were set at 

a considerable distance from one another to eliminate drifting of the bees. 

After a dozen or so days, the entrances were closed in the evening and the 

nuclei were transferred to a cellar. To improve ventilation the lids were 

removed from the nuclei. The lids were underlaid with a mesh screen. Every 

day 1 mating nucleus with Carniolan bees and 1 with Italian bees were set 

outside, with their positions swapped. The particular pairs of mating nuclei 

were closed for 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 days. The color differences between the 

subspecies was used to determine which bees returned to the original 

location. Bees returned at the same extent after 1 day and after 7 days of 

confinement The experiment was repeated confining bees for 10, 15, 20, 25 

and 30 days. The results indicate that both Italian and Carniolan bees 

remembered the previous location of the mating nuclei, regardless of the 

various periods of confinement. 
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Stopień utlenienia nanocząstek sadzy determinuje 

ich toksyczność względem ludzkich linii komórkowych 

Weronika Ficerman, 293675@stud.umk.pl, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Katedra Biochemii, ul. 

Lwowska 1, 87-100 Toruń, www.biol.umk.pl; Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Studenckie Koło Naukowe 

Biotechnologów „Biotechnologia thoruniensis”, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń 

Agata Rybicka, 293704@stud.umk.pl, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Katedra Biochemii, ul. Lwowska 1, 

87-100 Toruń, www.biol.umk.pl; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Studenckie Koło Naukowe 

Biotechnologów „Biotechnologia thoruniensis”, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń 

Dmytro Basistyi, 293668@stud.umk.pl, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Katedra Biochemii, ul. Lwowska 1, 

87-100 Toruń, www.biol.umk.pl 

Joanna Czarnecka, j_czar@umk.pl, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Katedra Biochemii, ul. Lwowska 1, 

87-100 Toruń, www.biol.umk.pl 

Marek Wiśniewski, Marek.Wisniewski@umk.pl, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, Wydział Chemii, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, www.chem.umk.pl 

Katarzyna Roszek, kroszek@umk.pl, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Katedra Biochemii, ul. Lwowska 1, 

87-100 Toruń, www.biol.umk.pl 

Nanocząstki sadzy (ang. carbon black, CB) stanowią jedną z głównych 

składowych pyłu zawieszonego PM 2,5. Sadza jest m.in. produktem spalania 

paliw i biomasy, wchodzi w skład spalin samochodowych, powstaje również 

poprzez ścieranie opon i klocków hamulcowych. Dlatego uwalniana jest do 

atmosfery przede wszystkim z utlenioną powierzchnią. Większość prowa-

dzonych obecnie badań, zarówno in vitro, jak i in vivo, koncentruje się na 

ocenie toksyczności materiału modelowego – sadzy nieutlenionej. Sadza taka 

definiowana jest jako materiał bio-inertny. 
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Celem naszych badań było porównanie wpływu sadzy wyjściowej oraz 

utlenionej na linie komórkowe w hodowlach in vitro pod kątem ich para-

metrów cytofizjologicznych.  

W badaniach wykorzystano jako model linie ludzkich prawidłowych 

komórek fibroblastów (HDF) oraz ludzkich komórek nabłonka dróg odde-

chowych (A549). Żywotność komórek oceniano na podstawie aktywności 

mitochondrialnych dehydrogenaz za pomocą testu MTT. Oznaczano również 

ilość reaktywnych form tlenu w komórkach jako markerów stresu oksyda-

cyjnego oraz zdolność komórek do ich usuwania.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że sadza utleniona wykazuje większą 

cytotoksyczność względem badanych linii komórkowych zależną od stopnia 

utlenienia. Jest to związane ze zmianą charakteru chemicznego po wierzchni. 

Uzyskane wyniki wskazują, że zachodzące w środowisku modyfikacje nano-

materiałów przyczyniają się do wzrostu ich cytotoksyczności i stanowią 

dodatkowy czynnik ryzyka chorób układu oddechowego.  

The degree of carbon black nanoparticles oxidation as 

a determinant of their toxicity towards human cell lines 

Carbon black nanoparticles are the main components of fine particulate 

matter (PM 2.5). Carbon black is a product of fossil fuel and biomass 

combustion. It is found in car fumes and is also produced during tire and 

brake pads abrasion. Therefore, it is released into the atmosphere primarily 

with an oxidized surface. However, the current in vitro and in vivo research 

focuses mainly on the toxicity assessment of a model material - unmodified 

carbon black which is defined as a bio-inert material.  

The aim of our research was to compare the effect of unmodified and 

oxidized carbon black on the cytophysiological parameters of cell lines in 

vitro. Human dermal fibroblasts (HDF) and respiratory epithelial cells (A549) 

were used as models in our study. Cell viability was assessed using the MTT 

assay, which measures the activity of mitochondrial dehydrogenases. As 



III Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, 

wyzwania i problemy nauk przyrodniczych, 10 grudnia 2021 r., Postery naukowe  

 

77 

a marker of oxidative stress, the concentration of reactive oxygen species 

(ROS) in cells was determined. The ability of cells to remove ROS was also 

tested.  

Our research shows that oxidized carbon black exhibits greater cytotoxicity 

towards the tested cell lines, depending on the degree of oxidation. It is 

associated with a change in the chemical nature of carbon black surface. The 

obtained results indicate that the modifications of nanomaterials that occur 

in the environment contribute to the increase in their cytotoxicity and 

constitute an additional risk factor for respiratory diseases.  
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Wpływ izolowania matek w okresie jesienno-zimowym 

na wiosenny rozwój rodzin pszczelich 

Jakub Gąbka, jakub_gabka@sggw.edu.pl, Samodzielna Pracownia Pszczelnictwa, 

SGGW w warszawie, www.sggw.pl  

Joanna Gąbka, joanna.trzeciecka@gmail.com, Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt, 

SGGW w Warszawie, www.sggw.pl 

Izolacja matki, zapobiegająca składaniu jaj jesienią i zimą, jest bardzo 

korzystna. Wychów czerwiu późną jesienią osłabia rodziny, ponieważ 

karmienie larw skraca życie pszczół. Ponadto zużywane są zapasy zimowe, 

a robotnice wychowane w tym czasie nie dożyją do wiosny. Izolator Chmary 

składa się z dwóch krat odgrodowych, pomiędzy którymi jest dystans 1 cm, 

dzięki czemu pszczoły nie budują w nim plastra. Największą  jego zaletą jest 

to, że po 3 tygodniach od zaizolowania matek można niemal całkowicie 

pozbyć się warrozy, gdy nie ma już czerwiu krytego. Celem pracy było 

zbadanie wpływu stosowania izolatora Chmary w okresie jesienno-zimowym 

na zużycie zapasów zimowych, śmiertelność matek i wiosenny rozwój rodzin 

pszczelich. W ciągu 3 lat doświadczenie wykonano w 78 rodzinach. 

W połowie z nich matki były zaizolowane przez 5-6 miesięcy, od września lub 

października do marca. Porównanie wiosennego rozwoju wykonano na 

podstawie pomiaru powierzchni czerwiu. Ogółem, we wszystkich rodzinach 

podczas zimy padły 3 matki, jedna w izolatorze i dwie w rodzinach bez 

izolatora. Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w zużyciu zapasów 

zimowych pomiędzy grupami. Rodziny, w których zastosowano izolator 

Chmary podczas jesieni i zimy, wychowywały wiosną istotnie więcej czerwiu 

(średnio o 25%) niż rodziny bez izolatora.  
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Effect of isolation of queens during autumn and winter 

on the spring development of honey bee colonies 

Queen isolation, preventing egg laying in the autumn and winter, is very 

beneficial. Brood rearing in late autumn weakens colonies because feeding 

the larvae shortens the life of nurse bees. Workers emerged during this time 

will not live until spring. Moreover, winter stores are used for their rearing. 

The Chmara isolator consists of two queen excluders 1 cm apart. The tiny 

distance between excluders is the reason the bees do not build a comb in it. 

The excluder's biggest advantage is that it offers almost complete 

elimination of Varroa mites. The queen is isolated for 3 weeks; the sealed 

brood is no longer present making possibility for successfully controlling 

Varroa destructor. The aim of the study was to investigate the consumption 

of winter stores, queen mortality and spring development of bee colonies 

after using the Chmara isolator in the autumn and winter. Overall, 78 

colonies were examined during 3 year period. In half of colonies queens were 

closed in isolators for 5-6 months; from September or October till March. 

The comparison of spring development was determined by brood area 

measurement. In total, 3 queens died during the winter, one in an isolator 

and two in colonies without isolator. Statistically significant differences in 

consumption of winter stores between two groups of colonies were not 

stated. Colonies in which Chmara isolator was used in autumn and winter, 

reared significantly more (25%, on average) brood in spring compared to 

colonies without isolator. 
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Wpływ liczby uśpień i czasu usypiania dwutlenkiem 

węgla na rozpoczynanie czerwienia matek pszczelich 

Jakub Gąbka, jakub_gabka@sggw.edu.pl, Samodzielna Pracownia Pszczelnictwa, 

SGGW w Warszawie, www.sggw.pl 

Usypianie dwutlenkiem węgla sztucznie unasienionych matek pszczelich 

przyspiesza rozpoczynanie przez nie czerwienia. Zabieg ten aktywuje 

również jajniki u matek nieunasienionych. Niestety, dwutlenek węgla skraca 

życie pszczół. Celem pracy było zbadanie wpływu liczby uśpień dwutlenkiem 

węgla i czasu ich trwania na rozpoczynanie czerwienia nieunasienionych 

matek pszczelich. Doświadczenie przeprowadzono na matkach nieunasie-

nionych, aby wyeliminować wpływ inseminacji. Matki poddano do ulików 

weselnych z kratą odgrodową na wylotkach, aby nie unasieniały się natu -

ralnie. Podzielono je na 10 grup i usypiano dwutlenkiem węgla w różny 

sposób ale tak, aby ostatnie uśpienie było w wieku 8 dni. Wiek matek rozpo -

czynających czerwienie był w poszczególnych grupach następujący: 3x5-6 s 

(uśpione trzy razy na 5-6 sekund) – 17 dni; 2x5-6 s – 16,5; 3x1 min - 16; 2x1 

min - 14; 3x2 min – 14,5; 2x2 min - 14; 3x10 min – 14,5; 2x10 min - 15; 1x10 

min – 33 i matki nieusypiane, jako grupa kontrolna – 42 dni. Matki usypiane 

jeden raz na 10 minut rozpoczynały składanie jaj istotnie szybciej niż 

nieusypiane, ale istotnie później niż usypiane dwa lub trzy razy na 0,1, 1, 2 

i 10 minut. Nie było różnic istotnych statystycznie w rozpoczynaniu 

czerwienia matek usypianych dwa lub trzy razy. Nie stwierdzono również 

różnic pomiędzy matkami usypianymi na 0,1, 1, 2  i 10 minut. 
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Effect of number and duration of carbon dioxide treatments 

on the onset of oviposition in queen honey bees 

Treating instrumentally inseminated honey bee queens with carbon dioxide 

accelerates egg laying. This treatment also activates the ovaries of virgins. 

Unfortunately, anaesthesia with CO2 shortens the lifespan of bees. The aim 

of the study was to investigate the effect of the number and duration of CO 2 

treatments on the onset of oviposition in virgin queens. The study was 

carried out on virgin queens to eliminate the influence of insemination. 

Queens were introduced into mating nuclei with queen excluders at the 

entrances to prevent natural mating. Queens were divided into 10 groups and 

treated with carbon dioxide differently but the last treatment was at the age 

of 8 days. Age of queens at the start of oviposition in particular groups was 

as follows: 3x5-6 s (treated three times for 5-6 seconds) – 17 days; 2x5-6 s – 

16.5; 3x1 min – 16; 2x1 min – 14; 3x2 min – 14.5; 2x2 min – 14; 3x10 min – 

14.5; 2x10 min – 15; 1x10 min – 33; and queens untreated as the control 

group – 42 days. Queens anaesthetised only once for 10 minutes, started to 

lay eggs significantly earlier than those untreated but significantly later than 

queens anaesthetised twice or three times for 0.1, 1, 2, and 10 minutes. Two 

CO2 treatments had the same effect on the onset of oviposition as three 

treatments. There were no significant differences in the beginning of egg 

laying by queens anaesthetised for 0.1, 1, 2, and 10 minutes.  
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Wpływ oświetlenia na rozwój koralowców  

w warunkach sztucznej hodowli akwarystycznej 

Marta Rybska, marta.rybska@up.poznan.pl, Katera Nauk Przedklinicznych i Chorób 

Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu, https://skylark.up.poznan.pl 

Magdalena Kubiak, magda.kubiak1311@gmail.com, Katera Nauk Przedklinicznych 

i Chorób Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, https://skylark.up.poznan.pl 

Dorota Protasewicz, dorota@crazycoral.pl, CrazyCoral, Żołędowo, 

https://crazycoral.pl/pl/ 

Piotr Zakrzewski, zakrzewski22@gmail.com, CrazyCoral, Żołędowo, 

https://crazycoral.pl/pl/ 

Marek Skrzypski, marek.skrzypski@up.poznan.pl, Katedra Fizjologii, Biochemii 

i Biostruktury Zwierząt Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, https://skylark.up.poznan.pl/ 

Światło jest niezbędnym czynnikiem dla rozwoju koralowców. Wiele 

gatunków uzyskuje część potrzebnych dla nich składników odżywczych żyjąc 

w symbiozie z zooksantelami przeprowadzającymi fotosyntezę. Celem badań 

było opracowanie optymalnego spektrum światła, przy którym koralowce 

będą prawidłowo wzrastać w warunkach sztucznej hodowli akwarystycznej, 

przy stopniowej redukcji mocy zastosowanego oświetlenia. W projekcie 

wykorzystano nowoczesne lampy typu led (Reef Factory; o mocy 70 W/h), 

z możliwością sterowania poszczególnymi kanałami światła (generujące 

różnej barwy oświetlenie w zakresie od 400 nm do 660 nm) oraz „popularne” 

w akwarystyce świetlówki typu T5 (ATI; o mocy zużycia 144 W/h). Materiał 

badawczy stanowiło 12 gatunków należących do grup koralowców miękkich, 

długopolipowych (LPS, Large Polyp Stony corals ) oraz krótkopolipowych 

(SPS, Small Polyp Stony corals). W projekcie zdecydowano się na stopniową 

redukcję mocy oświetlenia typu led. Optymalne warunki do rozwoju kora-

lowców uzyskano nawet przy o 57,13% mniejszym zużyciu energii elektrycznej, 

w akwariach oświetlonych światłem typu led w porównaniu do alternatyw-

nego oświetlenia typuT5. Najbardziej korzystny dla rozwoju badanych kora-
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lowców, okazał się zbiornik z oświetleniem typu led (w zakresie 400-660 nm), 

a najmniej korzystny ten który generował światło led tylko o białej barwie.   

Źródło finansowania: NCBiR, 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwo-

jowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Nr POIR.01.01.01-00-1119/18. 

The lighting involvement on the techniques  

of coral breeding in the aquarium system 

The source of light is an essential factor for coral development. Many species 

obtain some of the nutrients by living in symbiosis with the photosynthetic 

zooxanthellae. The aim of the study was to identify the optimal light 

spectrum at which corals would normally grow in an artificial aquarium 

system with a gradual reduction of the power used. In this project LED lamps 

(Reef Factory; power use 70 W per hour), which generated lighting of 

different spectrums in the range from 400 nm to 660 nm were used, 

compared to "popular" in aquariums systems, T5 lamps (ATI; power use 144 

W/h). The material consisted of 12 species belonging to the groups of soft 

corals, Large Polyp Stony (LPS) and Small Polyp Stony (SPS) corals. In the 

project we decided to gradually reduce the power of LED lighting. Optimal 

conditions for the development of corals were obtained in aquariums systems 

illuminated with LED light (even with 57.13% less electricity use) compared 

to alternative T5 lighting. Additionally, an aquarium tank with LED lighting 

(in the range of 400-660 nm) occurred to be the most appropriate for the 

growth of the corals, and the least successful one that generated only white 

LED light.  

 Financial support: National Center for Research and Development, 1 .1.1 

Industrial research and development works carried out by enterprises, No. 

POIR.01.01.01-00-1119 / 18. 
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Wpływ stresu pogodowego późnym latem na poziom 

metylacji DNA u osobników Festuca amethystina L. 

 i F. tatrae (Czakó) Degen 

Alicja Cienkowska, alicja.cienkowska@edu.uni.lodz.pl, Katedra Biogeografii, Paleo-

ekologii i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet 

Łódzki 

Marcin Kiedrzyński, marcin.kiedrzynski@biol.uni.lodz.pl, Katedra Biogeografii, 

Paleoekologii i Ochrony Przyrody UŁ, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Łódzki 

Ewa Forma, ewa.forma@biol.uni.lodz.pl, Katedra Cytobiochemii, Wydział Biologii 

i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki 

Przemysław P. Tomczyk, przemyslaw.tomczyk@biol.uni.lodz.pl, Katedra Biogeo-

grafii, Paleoekologii i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Łódzki 

Katarzyna M. Zielińska, katarzyna.zielinska@biol.uni.lodz.pl, Katedra Geobotaniki 

i Ekologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki 

Edyta Kiedrzyńska, edyta.kiedrzynska@biol.uni.lodz.pl, Europejskie Regionalne 

Centrum Ekohydrologii PAN; Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki 

Kowalencyjne modyfikacje DNA i histonów, struktury chromatyny, 

stanowią jeden z mechanizmów reakcji epigenetycznych. Prowadzą one do 

zmian w ekspresji genów, wpływając na ich aktywność transkrypcyjną. 

Skutkuje to zmianami fenotypowymi, bez zmian w genotypie. Reakcje epige-

netyczne mogą być odpowiedzią na stres i wpływać na adaptację roślin do 

zmieniających się warunków środowiskowych.  

Kostrzewy (rodzaj Festuca) należą do ważnych paszowych traw, ponadto 

w wielu ekosystemach strefy umiarkowanej są gatunkami dominującymi. 

Celem projektu było sprawdzenie reakcji epigenetycznej (ogólnego poziomu 

metylacji DNA) osobników kostrzewy ametystowej Festuca amethystina oraz 

kostrzewy tatrzańskiej F. tatrae na stres pogodowy (relatywnie wysoka 

temperatura, niedobór wody, wysokie usłonecznienie). Reakcje osobników 
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testowane były w ramach eksperymentu na poletkach doświadczalnych, gdzie 

utrzymywana jest odpowiednia kolekcja żywych roślin.  

W ramach dotychczasowych badań uchwycono reakcję epigenetyczną 

osobników na warunki stresowe w trakcie dwóch sezonów badawczych, 

w okresie wczesnego lata. Wykazano m.in. zwiększenie  poziomu metylacji 

DNA w trakcie stresowych warunków pogodowych. Obecne opracowanie pre-

zentuje wyniki eksperymentu prowadzone w jednym z kolejnych sezonów, ale 

w innym okresie fenologicznym, tzn. w końcowej części lata. Wzorzec reakcji 

osobników na warunki stresowe okazał się w wielu przypadkach odmienny od 

wykazywanego wcześniej. Praca prezentuje dyskusję otrzymanych wyników.  

The effect of weather stress conditions in late summer 

on DNA methylation levels in individuals of Festuca 

amethystina L. and F. tatrae (Czakó) Degen 

Covalent modifications of DNA and histones, the structure of chromatin, are 

one mechanism of epigenetic reactions. They lead to changes in gene 

expression, affecting their transcriptional activity, which results in pheno -

typic changes, without the genotype modification. Epigenetic reactions can 

be a stress response and may influence the adaptation of plants to changing 

environmental conditions.  

Genus Festuca is among important forage grasses, which are the dominant 

species in many temperate zone ecosystems. The aim of the project was to 

check the epigenetic response (global DNA methylation level) of individuals 

of the Festuca amethystina and the F. tatrae to weather stress (relatively high 

temperature, water deficit, high sunshine). The responses of individuals were 

tested in an experiment in experimental plots, where an adequate collection 

of living plants is maintained. 

Previously conducted research has revealed the epigenetic response of 

individuals to stress conditions during two research seasons in early summer. 

Among other things, it has been proven that DNA methylation levels 



III Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, 

wyzwania i problemy nauk przyrodniczych, 10 grudnia 2021 r., Postery naukowe  

 

86 

increased during stressful weather conditions. This study shows the results 

of an experiment carried out in one of the subsequent seasons, but in 

a different phenological period, i.e., in the final part of summer. The pattern 

of individuals’ response to stress conditions in many cases turned out to be 

different from the one previously shown. The work presents a discussion of 

the results obtained.  
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Wpływ zagęszczenia zwierząt kopytnych na zmianę diety 

wilka w wyniku wystąpienia Afrykańskiego pomoru świń 

Daniel Klich, daniel_klich@sggw.edu.pl, Instytut Nauk o Zwierzętach, Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.sggw.pl 

Maria Sobczuk, maria_sobczuk@sggw.edu.pl, Instytut Nauk o Zwierzętach, Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.sggw.pl 

Marek Balcerak, marek_balcerak@sggw.edu.pl, Instytut Nauk o Zwierzętach, Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.sggw.pl 

Prezentowane materiały dotyczą zmian w diecie wilków w związku ze 

spadkiem liczebności dzika na Białorusi. Materiał zebrano na północnym 

wschodzie obwodu witebskiego (Witebsk) i południowym zachodzie obwodu 

grodzieńskiego (Grodno) w latach 2010-2020. Zagęszczenie ssaków kopytnych 

oceniano metodą tropień w okresie zimowym. Dietę oceniano na podstawie 

niestrawionych resztek pokarmu, natomiast wybiórczość pokarmową 

określano za pomocą Indeksa Ivleva. W diecie wilków zidentyfikowano 

19 gatunków/grup zwierząt. 

W Grodnie przed wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) wilk 

polował na jelenie (27%), sarny (22,9%) i bobry (19,4%), rzadziej na dziki 

(10,3%) i łosie (11,9%). Wartość indeksu Ivleva dla sarny i bobra wyn iosły 

odpowiednio 0,26 i 0,31. Spadek liczebności dzików na przełomie 2013/2014 

roku nie spowodował znacznych zmian w diecie. Nadal dominowały jelenie 

(32,7%), sarny (18,8%) i bobry (20,9%). Indeks Ivleva dla sarny oszacowano 

na 0,36, a dla dzika -0,77.  

W Witebsku dieta wilków przed ASF składała się z łosia (35,6%) dzika 

(28,4%), bobra (17,4%) i sarny (11,6%). Indeks Ivleva dla dzika i sarny 

wynosił odpowiednio 0,59 i 0,13. Po ASF udział dzika w diecie spadł do 5,9%. 

Wilki nadal polowały głównie na łosie (34,7%) a udział saren, bobrów i jeleni 

wzrósł odpowiednio do 24,2%, 15,4% i 14,2%. Wartość indeksu Ivleva wzrosła 

dla łosia (0,71) sarny (0,68) i bobra (0,98).  

Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Narodową Agencję 

Wymiany Akademickiej w ramach „Inicjatywy Solidarność z Naukowcami”.  
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The effect of ungulates density on the wolf's diet change 

in result of African swine fever occurrence 

The presented materials concern changes in the diet of wolves due to the 

decrease in the number of wild boar in Belarus. The material was collected in 

the northeast: Vitebsk region (Vitebsk) and south-west: Grodno region 

(Grodno) in 2010-2020. Density of ungulates was assessed using the track 

count method in the winter. The diet was assessed on the basis of undigested 

food debris and the selectivity was determined using the Ivlev index. 

Nineteen species/groups of animals were identified in the diets of wolves.  

In Grodno, before the outbreak of African swine fever (ASF), wolves hunted 

red deer (27%), roe deer (22.9%) and beaver (19.4%), less often wild boars 

(10.3%) and elk (11.9%). The Ivlev index for roe deer and beaver were 0.26 

and 0.31. The decrease in the number of wild boars at the turn of 2013/2014 

didn’t cause any significant changes in the diet. Red deer (32.7%), roe deer 

(18.8%) and beavers (20.9%) still dominated. The Ivlev index for roe deer was 

estimated at 0.36 and for wild boar -0.77. 

In Vitebsk, the pre-ASF diet of wolves consisted of elk (35.6%) wild boar 

(28.4%), beaver (17.4%) and roe deer (11.6%). The Ivlev index for wild boar 

and roe deer was 0.59 and 0.13. After ASF, the wild boar in the diet fell to 

5.9%. Wolves still hunted mainly elk (34.7%) and the share of roe deer, 

beavers and red deer increased to 24.2%, 15.4% and 14.2%. The Ivlev index 

increased for elk (0.71), roe deer (0.68) and beaver (0.98).  

Funding: The project is co-financed by the Polish National Agency for 

Academic Exchange within "Solidarity with scientists Initiative". 
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Wybrane parametry jakościowe mrożonych owoców 

Joanna Markowska, joanna.markowska@ibprs.pl, Instytut Biotechnologii 

Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy 

Instytut Badawczy, Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa, Al. Marszałka 

J. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź 

Elżbieta Polak, elzbieta.polak@ibprs.pl, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-

Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, 

Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84, 92-202 

Łódź 

Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, magdalena.jedrzejewska@ibprs.pl, Instytut Bio-

technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – 

Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa, Al. 

Marszałka J. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź 

Celem badań było określenie wybranych cech jakościowych mrożonych 

truskawek, wiśni i malin z upraw w 2020 r., pozyskanych z obrotu handlo -

wego od 4 różnych producentów. Ocena wizualna wykazała, że owoce były 

prawdopodobnie niejednolite odmianowo. W pojedynczych przypadkach 

potwierdzono obecność zlepieńców trwałych, owoców rozkruszonych, 

uszkodzonych i ze zmianami. Barwa malin (CIE L*a*b*) była najmniej 

zróżnicowana. Sucha masa owoców pozwoliła stwierdzić, że zastosowane 

opakowanie oraz warunki składowania, w sposób zadowalający zabezpieczały 

owoce. Wartości pH ( 3,0 malin i 3,6 truskawek/wiśni) i kwasowości (0,68-

0,79 g/100 g truskawek, 1,82-1,94 g/100 g malin i 1,31-1,66 g/100 g wiśni) 

i ekstraktu (7,20-9,20 % m/m truskawek, 8,70-11,26 % m/m malin i 12,32-

13,82 % m/m wiśni) potwierdziły właściwą dojrzałość owoców w momencie 

mrożenia. Konsystencja owoców w stanie zamrożonym była twarda, a po 

rozmrożeniu osłabiona, ale z zachowaniem ich kształtu. Określono także 

ilość wycieku samoczynnego uzyskanego podczas rozmrażania owoców, która 

wynosiła dla: malin od 6 do 15%, truskawek  od 17 do 29%, a wiśni, ok. 29% 

oraz ich soczystość (ilość wycieku wymuszonego): malin od 0,6 do 5,0%, 

truskawek od 1,4 do 4,7% , a wiśni ok. 3,5%.  
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Badania wykonano dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zadanie nr 2: 

Opracowanie standardów rynkowych i wymagań jakościowych dla wybranych 

produktów rolno-spożywczych. Podzadanie 2.1. Określenie wymogów 

jakościowych dla owoców mrożonych (SWI.nw.070.1.2021). 

Selected quality parameters of frozen fruit 

The objective of this study was to determine selected quality characteristics 

of frozen strawberries, cherries, and raspberries from 2020 crop, obtained 

commercially from 4 producers. Visual evaluation showed that fruits were 

probably varietally heterogeneous. In individual cases, presence of persistent 

conglomerates, crushed fruit, damaged fruit and fruit with lesions was 

confirmed. Raspberry color (CIE L*a*b*) was least varied. Dry weight of fruits 

allowed to state that applied packaging and storage conditions satisfactorily 

protected the fruits. The values of pH (3.0 raspberry and 3.6 strawberry/  

cherry) and acidity (g/100 g) (strawberries 0.68÷0.79, raspberries 1.82÷1.94 

and cherries 1.31÷1.66) and extract (% m/m) (strawberries 7.20÷9.20, 

raspberries 8.70÷11.26 and cherries 12.32÷13.82) confirmed proper fruit 

maturity at the moment of freezing. The fruit texture in frozen state was 

firm, and after thawing it was weakened, but with preservation of its  shape. 

The spontaneous leakage amount obtained during fruit thawing and its 

juiciness were also determined. The amount of leakage from raspberries 

ranged 6-15%, strawberries 17-29%, and cherries, about 29%. Juiciness of 

frozen raspberries ranged from 0.6 to 5.0%, strawberries from 1.4 to 4.7%, 

and cherries about 3.5%. 

Studies for Ministry of Agriculture and Rural Development Task 2: 

Development of market standards and quality requirements for selected agri-

food products. Subtask 2.1: Defining quality requirements for frozen fruit 

(SWI.nw.070.1.2021). 
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III Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, 
wyzwania i problemy nauk przyrodniczych odbyła się 10 grudnia 2021 roku. 
Wydarzenie zgromadziło ponad 40 osób z różnych obszarów nauk przyrodniczych.

Konferencję rozpoczęliśmy od wystąpień Gości Honorowych: dr. hab. Damiana 
Chmury, prof. ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) oraz 
dr hab. Izabeli Kot, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Następnym 
punktem spotkania były wystąpienia uczestników, którzy zaprezentowali swoje 
prace badawcze i przeglądowe w formie wystąpień ustnych lub/i posterów 
naukowych. Wydarzenie było okazją do wymiany myśli i poglądów pomiędzy 
uczestnikami, a także do nawiązania cennych i wartościowych relacji.

Organizatorem III Ogólnopolskiej Przyrodniczej Konferencji Naukowej „Mater 
naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych była Fundacja 
na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.


