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Nauki przyrodnicze, wczoraj, dziś i jutro 

dr hab. Marian Flis, prof. UP, Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie 

Egzystencja człowieka nierozerwalnie związana była i jest w dalszym ciągu 

ze światem przyrody. Co więcej, od czasów najdawniejszych byt i możliwości 

przetrwania człowieka jako gatunku uzależnione były tylko i wyłącznie od 

otaczającej go przyrody i możliwości korzystania z jej odnawialnych zasobów. 

Tak naprawdę egzystencja homo sapiens uzależniona była wprost od otacza-

jącego go Świata w ujęciu przyrodniczym. Zarówno możliwości znalezienia 

schronienia przed grożącymi niebezpieczeństwami, a przede wszystkim zdo-

bywanie i gromadzenie zasobów pokarmowych pozwalających na przetrwanie 

wynikało tylko i wyłącznie z realiów przyrodniczych. Podstawą bytu było 

zbieractwo, łowienie ryb i polowania na dzikie zwierzęta, co wraz z rozwojem 

prymitywnych wówczas cywilizacji wymuszało konieczność coraz intensyw-

niejszego eksploatowania przyrody, początkowo w miejscach koczowisk, 

a później także w coraz szerszej skali. Swoistym przełomem był okres dome-

stykacji oraz początków uprawy roli, co było ściśle ze sobą powiązane ze 

względu na konieczność stałego zapewnienia paszy dla zwierząt. Wówczas 

nastąpił okres jeszcze większej eksploatacji zasobów przyrodniczych ze względu  

na rosnące zapotrzebowanie spełniania podstawowych potrzeb w zakresie 

tworzenia pierwszych zorganizowanych społeczeństw.  

Ze światem przyrodniczym nieodłącznie związany jest szereg późniejszych 

wierzeń dotyczących egzystencji człowieka, które niejednokrotnie były wprost 

związane z otaczającą go przyrodą. Przecież święte gaje oliwne były utoż-

samiane jako siedziby bóstw, a czasami także złych duchów, czyli demonów. 

W zależności od szerokości geograficznej to właśnie wybrane gatunki drzew 

były czczone i otaczane szczególną opieką. W Indiach były to ogromne figowce, 

w Afryce baobaby, w Azji Mniejszej oliwki, a w Europie dęby. Z całą pewnością 

można stwierdzić, że pewne tereny przyrodnicze czasami niczym szczególnym 

niewyróżniające się były otaczane szczególną czcią, a zarazem ochroną.  
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Wraz z postępującym rozwojem cywilizacji eksploatacja zasobów przyrod-

niczych przybierała coraz większe rozmiary, stąd też wymusiło to konieczność 

stosowania zróżnicowanych form przeciwdziałania postępującej degradacji 

przyrodniczej dziejącej się na oczach ludzi i za ich przyczyną. Według obecnych 

źródeł pierwsze wzmianki z zakresu ochrony przyrody pochodzą z Chin, gdzie 

już ponad 1100 lat temu, wprowadzony został zakaz wycinania co cenniejszych 

drzew. Z okresu średniowiecza pochodzą informacje o tym, iż w niektórych 

rejonach wprowadzany był zakaz wycinania drzew, lecz początkowo związany 

był on z aspektami obronnymi, a nie ochronnymi. W okresie tym tworzono 

także wydzielone jednostki przyrodnicze objęte szczególną troską, coś na 

wzór obecnych rezerwatów. Ochroną obejmowano także zwierzęta. Już za 

czasów Bolesława Chrobrego swoistą formą ochrony objęto bobry. Szczególną 

formą ochrony objęte były także tury, które pomimo zróżnicowanych zabiegów 

w zakresie ich ochrony ostatecznie wyginęły. Podobny los, pomimo działań 

ochronnych, spotkał Konie Przewalskiego i wiele innych gatunków roślin 

i zwierząt, które na stałe zniknęły z naszych ekosystemów. 

W czasach bardziej współczesnych mamy do czynienia z zabiegami ochrony 

przyrody określanej jako konserwatorskiej. Z zasobów przyrodniczych wyod-

rębniane są zróżnicowane twory objęte szczególnymi aspektami ochrony prawnej. 

Obecnie najwyższą formą ochrony przyrody są parki narodowe. Pierwszym 

w historii, a zarazem najstarszym jest Yellowstone w USA, utworzony w 1872 roku, 

zaś na terenie Europy najstarszym parkiem narodowym jest Sarek w Szwecji 

utworzony w 1909 roku. Z kolei w Polsce najstarszymi takimi obiektami 

przyrodniczymi są Pieniński Park Narodowy i Białowieski Park Narodowy, 

obydwa utworzone w 1932 roku. Oprócz ochrony ścisłej  w postaci parków 

istnieje jeszcze szereg innych form ochrony przyrody. Jednocześnie na pod-

kreślenie zasługuje fakt, iż oprócz szczególnie cennych terenów ochronnych 

zróżnicowane zasoby przyrodnicze są nadal obiektem eksploatacji np. drewno, 

zwierzyna, itp. Zasadniczym elementem związanym z gospodarowaniem zaso-

bami przyrodniczymi, bez uszczerbku w ujęciu ekosystemowych, jest fakt 

stosowania we wszystkich tego rodzaju działaniach zasady zrównoważonego 
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rozwoju. Zasada ta pierwotnie zastosowana w leśnictwie,  obecnie powinna być 

szeroko wykorzystywana we wszystkich przedsięwzięciach z zakresu ochrony 

środowiska naturalnego, a także rolnictwa zwłaszcza w dobie jego szeroko 

rozumianej intensyfikacji. Według Raportu Światowej Komisji ds. Środowiska 

ONZ z 1987 roku zrównoważony rozwój to taki sposób podejścia do elementów 

przyrodniczych, aby środowisko w pewien harmonijny sposób zaspokajało po-

trzeby obecne nie pozbywając możliwości korzystania z niego przyszłych pokoleń.  

Zatem, obecne i przyszłe wyzwania w zakresie ochrony przyrody i zarzą-

dzania jej zasobami powinny być ukierunkowane przede wszystkim na elementy 

związane z racjonalnym podejściem do problematyki funkcjonowania poszcze-

gólnych zbiorowisk i płatów środowiska i umiejętnym, a zarazem zrówno-

ważonym korzystaniu z jego odnawialnych zasobów. Zasada zrównoważonego 

rozwoju powinna odgrywać pierwszoplanową rolę we wszystkich tego rodzaju 

przedsięwzięciach. Ma to szczególne znaczenie w dobie dynamicznie postę-

pujących zmian cywilizacyjnych związanych z antropogenizacją środowisk 

i urbanizacją terenów, które do niedawna stanowiły obszary o mniejszej lub 

większej wartości przyrodniczej i niejednokrotnie wchodziły w skład większych 

terenów, pełniąc określoną funkcję w przebiegu procesów ekologicznych. Zmiany 

siedlisk wpływają również istotnie na procesy synurbizacji i behawioru wielu 

gatunków fauny, które wcześniej nie były obserwowane, co również wywiera 

bezpośredni wpływ na środowisko. 

Tak naprawdę, to od naszych obecnych działań w ogromnej mierze zależy, 

jakie środowisko i w jakim stanie pozostawimy kolejnym pokoleniom, aby 

mogły one z niego korzystać także w sposób zrównoważony.  
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Zwierzęta źródłem substancji bioaktywnych 

dr hab. Ewa Pietrykowska-Tudruj, prof. UMCS, Katedra Zoologii i Ochrony 

Przyrody, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej 

Człowiek od wieków wykorzystuje organizmy żywe do pozyskiwania 

szerokiej gamy związków bioaktywnych potencjalnie przydatnych jako leki, 

suplementy diety, kosmetyki czy dodatki do żywności w postaci środków 

przeciwbakteryjnych i przeciwutleniaczy dla poprawy i ochrony jej jakości.  Te 

bioaktywne cząsteczki mogą być albo kluczowe do przetrwania i życia zwierząt 

je produkujących (jako metabolity pierwotne), albo niezbędne w interakcjach 

jako związki obronne, ofensywne czy zaangażowane w komunikację, zwiększa-

jąc atrakcyjność w ich środowisku (jako metabolity wtórne). Ogromny potencjał 

farmakologiczny zawarty jest w jadach i innych wydzielinach zwierząt bez-

kręgowych, zarówno lądowych, jak i wodnych, do których należą skorpiony, 

pająki, owady, morskie mięczaki, gąbki, meduzy. Substancje w nich zawarte, 

produkowane są w specjalnych gruczołach, różnych tkankach i organach lub 

pobierane z pokarmem i przetwarzane na substancje deterentne, odstraszające, 

toksyczne. Poszukiwanie nowych substancji biologicznie czynnych, zwłaszcza 

z grupy metabolitów wtórnych, budzi coraz większe zainteresowanie naukowców 

w odpowiedzi na poważny problem medyczny, jakim jest rosnąca liczba mikro-

organizmów opornych na konwencjonalne leki, w tym antybiotyki. Wielką ich 

zaletą, jest duża różnorodność strukturalna i unikalna aktywność biolo -

giczna, wynikające z doboru naturalnego i procesów ewolucyjnych, jak im 

podlegały przez setki tysięcy lat. Obecnie związki naturalne są ekstrahowane, 

identyfikowane i wykorzystywane jako baza wyjścia do odkrywania leków, 

a następnie syntetycznie modyfikowane w celu zmniejszenia skutków ubocz-

nych i zwiększenia biodostępności. Aktualnie naturalne związki pochodzenia 

zwierzęcego i roślinnego są punktem wyjścia dla około połowy leków, 

zatwierdzonych przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA).   
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5-hydroksymetylofurfural (5-HMF) w smoothie – 

czy mamy się czego obawiać? Zawartość HMF  

w świeżo zakupionych smoothie oraz zmiany  

jego stężenia po dwóch tygodniach przechowywania 

Magdalena Radtke, magrad24@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 

i Zakładzie Chemii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet 

Medyczny, www.sum.edu.pl 

Paweł Mroczek, pawinio18@wp.pl, doktorant Kolegium Szkoły Doktorskiej Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, 

www.sum.edu.pl 

Julia Gawron, julkagawron@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 

i Zakładzie Chemii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet 

Medyczny, www.sum.edu.pl 

Magdalena Nowak, 17magdanowak@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Chemii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwer-

sytet Medyczny, www.sum.edu.pl 

Błażej Skotnicki, blazejskotnickii@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Chemii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwer-

sytet Medyczny, www.sum.edu.pl 

Jakub Słota, jakubwwe@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakła-

dzie Chemii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny, 

www.sum.edu.pl 

Tomasz Wołoszczuk, tomaszwoloszczuk00@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze i Zakładzie Chemii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski 

Uniwersytet Medyczny, www.sum.edu.pl 

HMF jest wskaźnikiem świeżości niektórych produktów spożywczych 

zawierających cukry, np. miodów. Powstaje on z węglowodanów, przy niskiej 

wartości pH, w podwyższonej temperaturze i w świetle słonecznym. HMF jest 

mutagenny, geno- i cytotoksyczny. 

Obserwacja współczesnych zwyczajów żywieniowych młodych ludzi przy-

czyniła się do podjęcia badań, których celem było oznaczenie stężeń HMF 

w smoothie najchętniej wybieranych przez studentów oraz ocena zmian 

zawartości HMF w produktach przechowywanych przez 2 tygodnie w chłodziarce. 
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Badaniom poddano 20 produktów zakupionych w lokalnych sklepach oraz 

jeden sporządzony z świeżych owoców. Stężenie HMF oznaczono spektro-

fotometryczną metodą White’a. Absorbancję próbek mierzono przy 284  nm 

i 336 nm względem próbek referencyjnych, w których grupa chromoforowa 

HMF została zdezaktywowana przez NaHSO3. 

Stężenie HMF w świeżo zakupionych smoothie wynosiło od 0 do 

1,945 mg/100 g. Po dwóch tygodniach przechowywania w siedmiu z badanych 

produktów zawartość ta wzrosła. Średni przyrost stężenia wynosił 0,067 mg/100 g, 

osiągając najwyższą wartość 0,78 mg/100 g. Nie wykryto HMF w smoothie 

sporządzonym w warunkach domowych (również po 2 tygodniach jego prze-

chowywania). Najwięcej HMF zawierały smoothie przechowywane w sklepach 

poza ladami chłodniczymi. 

Dotychczas nie ustalona została norma dla HMF w produktach spożyw-

czych innych niż miody, dla których wynosi ona 4 mg/100 g. Każde z badanych 

smoothie zawierało mniej HMF w 100 g produktu. Warto jednak zauważyć, że 

porcja miodu spożywana w ciągu doby jest zwykle mniejsza niż smoothie. 

Istnieje zatem obawa, że narażenie na HMF poprzez spożywanie niektórych 

dostępnych w handlu produktów może być stosunkowo wysokie.  
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Barwniki – środowisko naturalne 

Anna Kucharczyk, aniss112@wp.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej, Instytut Nauk 

Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Ilości produkowanych barwników są coraz większe. Powstaje coraz więcej 

odpadów poprodukcyjnych, które często trafiają do środowiska. Wiele 

oczyszczalni ścieków nie ma możliwości pozbycia się wszystkich niepo-

żądanych związków chemicznych wytwarzanych podczas procesów produk-

cyjnych. Jednym z największych ich producentów jest przemysł włókienniczy. 

Barwniki tam stosowane są często mieszanką różnych klas chemicznych. 

W wyniku czego ich wpływ na organizmy może być różny porównując 

z pojedynczym barwnikiem. Innym potencjalnym szkodliwym źródłem 

w środowisku wodnym może być akwakultura, gdzie Zieleń malachitowa czy 

Fiolet krystaliczny są stosowane w celu leczenia pasożytniczych lub bakte -

ryjnych infekcji pomimo, że ich użycie zostało niedozwolone w UE.  
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Bezformaldehydowe kleje białkowe GreenBond 

jako produkt przyszłości – pochłanianie emisji 

formaldehydu na przykładzie płyt MDF 

Katarzyna Osiak, katarzyna.osiak@sestec.pl, SESTEC Polska Sp. z o.o., ul. Prof. M. 

Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, www.sestec.pl 

Anna Sieranc, anna.sieranc@sestec.pl, SESTEC Polska Sp. z o.o., ul. Prof. M. 

Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, www.sestec.pl; Katedra Chemii Organicznej, 

Chemii Bioorganicznej i Biotechnologii, Politechnika Śląska, ul. B. Krzywoustego 4,  

44-100 Gliwice 

Formaldehyd jest jednym z głównych składników środków wiążących sto-

sowanych do produkcji płyt drewnopochodnych. Substancja ta działa silnie 

toksycznie zarówno po połknięciu, jak i w kontakcie ze skórą. Podejrzewa się 

również, że aldehyd mrówkowy powoduje wady genetyczne oraz może 

prowadzić do powstawania nowotworów. Jego obecność podczas procesu 

produkcji płyt stanowi więc ogromne niebezpieczeństwo dla operatorów 

maszyn produkcyjnych, a co warto podkreślić jest szkodliwa również dla koń -

cowych konsumentów. Ilości emitowanego formaldehydu z poszczególnych 

płyt są wartością mierzalną przy zastosowaniu szeregu odpowiednich metod. 

Otrzymane wartości pozwalają zaklasyfikować produkty do poszczególnych 

klas emisji. Niniejsze występienie przedstawiło innowacyjne kleje białkowe 

GreenBond jako bezformaldehydowe środki wiążące używane do produkcji 

płyt MDF. Kleje te charakteryzują się zerową emisją własną, a ponadto 

zdolne są do kumulacji emisji formaldehydu pochodzącej z czystego mate-

riału, co zostało potwierdzone przez szereg specjalistycznych badań. Celem 

przeprowadzonych badań było określenie ilości emitowanego formaldehydu, 

przypisanie produktom odpowiedniej klasy emisji, a także odniesienie wartości 

emisji do ilości gazu pochodzącej bezpośrednio z materiału drzewnego. 

Wykorzystane na potrzeby tej pracy metody są szeroko stosowane przez 

wytwórców płyt oraz opisane są w odpowiednich normach. Należą do nich 

metoda komorowa, stanowiąca główny sposób określania poziomu emisji 

oraz analiza gazowa i metoda butelkowa, będące jednymi z czterech metod 
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pobocznych, stanowiących szybszą alternatywę. Uzyskane wyniki pozwoliły 

na potwierdzenie, iż kleje firmy SESTEC spełniają bardzo rest rykcyjną euro-

pejską klasę emisji E1. Emisja z płyt wykonanych z użyciem produktów 

GreenBond jest znacznie niższa niż ta z materiału bez kleju.  
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Bioaktywne składniki mas kosmetycznych  

pozyskiwane z odpadów biomasy roślinnej 

Weronika Majchrzak, weronika.majchrzak@dokt.p.lodz.pl, Katedra Biotechnologii 

Środowiskowej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, 

https://p.lodz.pl/ 

Ilona Motyl, ilona.motyl@p.lodz.pl, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział 

Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, https://p.lodz.pl/ 

Krzysztof Śmigielski, krzysztof.smigielski@p.lodz.pl, Katedra Biotechnologii Środo-

wiskowej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, 

https://p.lodz.pl/ 

Odpady żywności to obecnie narastający problem nie tylko ekologiczny, 

ale również ekonomiczny. Rosnąca ilość odpadów generuje wiele kosztów 

związanych z magazynowaniem, transportem oraz emisją gazów. Należy 

podkreślić również, że do tego problemu nie przyczyniają się tylko ogromne 

przedsiębiorstwa produkcyjne, ale również cały obszar gastronomii oraz 

gospodarstwa domowe.  

Obecnie przemysł skupia się nad ponownym wykorzystaniem surowców 

odpadowych. Jest to korzystne zarówno pod względem ekonomicznym, jak 

i ekologicznym. Co więcej, jeśli produkty odpadowe pochodzą z rolnictwa 

ekologicznego, są cenniejszym źródłem bezpiecznych ekstraktów, olejów dla 

formuł kosmetycznych, ponieważ nie zawierają śladowych ilości pestycydów 

ani potencjalnie toksycznych substancji chemicznych. Wytwarzanie surowców 

kosmetycznych z roślinnej biomasy odpadowej jest stosunkowo wydajne, 

niedrogie i zrównoważone biologicznie, a zatem stanowi to ważną alterna -

tywę dla surowców konwencjonalnych, powszechnie stosowanych w prepa-

ratach kosmetycznych. Odpady czystej masy roślinnej mogą zostać poddane 

obróbkom takim jak hydroliza enzymatyczna, ekstrakcja czy tłoczenie, dzięki 

czemu stają się one nośnikiem związków aktywnych w recepturze danego 

kosmetyku, wzbogacając go w takie substancje jak minerały, cukry, kwasy 

organiczne i związki bioaktywne (polifenole, witaminy).  
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Innowacyjnym podejściem przemysłu kosmetycznego jest zastosowanie 

procesu fermentacji, w celu uzyskania składników roślinnych wzbogaconych 

o biomolekuły, które mają większą biozgodność oraz nie są alergenne. 

Otrzymane w ten sposób surowce potocznie nazwano „biofermentami”. Termin  

ten definiuje się jako ciecz pofermentacyjną surowca roślinnego, który może 

zawierać metabolity roślinne oraz metabolity powstałe w procesie fermen-

tacji (produkty pośrednie i końcowe). 
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Bioróżnorodność Morza Bałtyckiego w aspekcie nicienia 

Anisakis simplex – przegląd aktualnych badań 

Tytus Kuczkowski, tykucz@wp.pl, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, 

lekarz dentysta – specjalista stomatologii dziecięcej, magister biologii, Lenartowicza 

22B/6 80-704 Gdańsk 

Charakterystyczne dla Morza Bałtyckiego niskie zasolenie, wysokie średnie 

roczne temperatury wody oraz słaba wymiana z wodami oceanicznymi i zlew-

nie rzeczne, powodują ubogość gatunkową oraz karłowacenie gatunków ryb.  

Anisakis simplex jest kosmopolitycznym pasożytem występującym w Holark-

tyce, o złożonym cyklu życiowym, obejmującym skorupiaki, ryby i ssaki morskie. 

W Bałtyku wykształciły się alternatywne drogi transmisji poszczególnych 

form rozwojowych tego nicienia ze względu na brak żywicieli pośrednich 

i ostatecznych.  

Cykl życiowy nicienia opiera się na okresowym przypływie form larwal -

nych spoza obszaru Bałtyku. Ważna jest sezonowa migracja śledzia bałtyc-

kiego Clupea harengus oraz morświna pospolitego Phocoena phocoena. Rolę 

właściwych żywicieli przejąć mogą nietypowe gatunki, np. skorupiaków 

Copepoda lub Isopoda. 

Liczne formy żywicieli paratenicznych lub przypadkowych, zapewniają 

przetrwanie helminta, ułatwiają kontakt z właściwym żywicielem.  

Zdolność ekspansji A. simplex umożliwia zasiedlanie ekosystemów słodko-

wodnych. 

Badania wykazały, że kormoran czarny Phalacrocorax carbo oraz foka szara 

Halichoerus grypus nie są właściwymi żywicielami. Potencjalnie zarazić się 

mogą ssaki lądowe związane ze środowiskiem wodnym, m.in. łasica pospolita 

Mustela nivalis i ryby słodkowodne w hodowlach karmionych paszą rybną.  

Dla człowieka źródłem inwazji są  ryby, głównie śledzie, których prze-

twórstwo nie eliminuje alergenów. Odporne na działanie enzymów trawien-

nych larwy penetrują ścianę żołądka i jelita cienkiego, powodując anisakidozę. 

Mięso zwierząt karmionych mączkami rybnymi może wywołać reakcje uczule-

niowe. Przypuszcza się, że promieniowanie Gamma eliminuje alergeny nicienia. 
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Występowanie nicienia A. simplex należy rozpatrywać pod kątem ekologii, 

gospodarki rybackiej i zależności zoonotycznych.  

Aktualne badania dotyczą biochemii linienia, wykrywania antygenów 

w produktach rybnych w oparciu o metody serologiczne i techniki biologii 

molekularnej; badania bioróżnorodności żywicieli, czy subpopulacji metodą 

alloenzymów są mniejszej wagi.  
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Charakterystyka metod pomiarowych stosowanych 

do oceny zmian ukształtowania terenu górniczego 

Aleksandra Mierzejowska, aleksandra.mierzejowska@polsl.pl, Wydział Górnictwa, 

Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Politechnika Śląska 

https://www.polsl.pl/ 

Maciej Pomykoł, maciej.pomykol@polsl.pl, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpie-

czeństwa i Automatyki Przemysłowej, Politechnika Śląska https://www.polsl.pl/ 

W wyniku podziemnej eksploatacji górniczej następuje naruszenie panu-

jącego w górotworze stanu równowagi, w skutek czego skały z  otoczenia 

przestrzeni wybranej przemieszczają się w kierunku pustki poeksploata-

cyjnej. Pustki te zazwyczaj są wypełniane przez skały nadległe w sposób 

gwałtowny albo też przez łagodne ugięcie warstw skalnych nad nimi. Przy 

odpowiednio dużych wymiarach pola eksploatacyjnego skutki wybierania 

złoża ujawniają się na powierzchni w postaci ciągłych deformacji, przybie-

rających kształt niecek obniżeniowych. Deformacje te są przyczyną wielu 

niekorzystnych skutków, które powodują uszkodzenia obiektów,  zmiany 

ukształtowania terenu oraz zmiany stosunków wodnych. Wielkość deformacji 

ciągłych opisują tzw. wskaźniki deformacji. Wśród nich wymienić należy 

obniżenia powierzchni, nachylenie profilu niecki obniżeniowej, krzywizny 

profilu, przemieszczenia oraz odkształcenia poziome. Poznanie procesu de-

formacji terenu górniczego oraz opisanie tego zjawiska za pomocą powyż-

szych wskaźników możliwe jest w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych 

na obszarach objętych skutkami działalności górniczej. Cykliczne oraz pełne 

pomiary są bardzo ważnym elementem w zakresie zapewnienia bezpie-

czeństwa obiektom znajdującym się na terenach objętych wpływami eksplo-

atacji górniczej oraz działań podejmowanych w związku z ochroną środowiska. 

W wystąpieniu dokonano przeglądu metod pomiarowych stosowanych do 

monitorowania zmian ukształtowania terenu na skutek prowadzonej działal-

ności górniczej. Scharakteryzowano zarówno klasyczne metody geodezyjne 

jak również coraz częściej stosowane, nowoczesne technologie pomiarowe.  



V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska”, 

29 kwietnia 2022 r., Wystąpienia Uczestników  

 

29 

Czy preparaty zawierające związki humusowe 

oddziaływają na żyzność gleby? 

Dorota Pikuła, dpikula@iung.pulawy.pl, Instytut Uprawy Nawożenia i Glebo-

znawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 

Naturalne warunki rolnicze w Polsce, przede wszystkim specyfika klimatu, 

duży udział gleb piaszczystych oraz zakwaszenie gleb nie sprzyjają akumu -

lacji i utrzymaniu na stałym poziomie zawartości glebowej materii organicznej. 

Użytkowanie rolnicze gleb, szczególnie orka, sprzyja szybkiej mineralizacji 

i stratom GMO. Glebowa materia organiczna odgrywa szczególną rolę w kształ-

towaniu i utrzymaniu struktury i właściwości gleby, dlatego też istotne jest 

regularne uzupełnianie jej ubytków w warstwie ornej. Jeszcze w latach 80 . 

ubiegłego stulecia utrzymanie dodatniego salda bilansu GMO zapewniało 

regularne stosowanie obornika oraz uprawa roślin w poprawnych płodo-

zmianach. Obecnie jest to trudne ze względu na zmniejszoną produkcję 

nawozów naturalnych oraz postępujące uproszczenia w technologiach pro-

dukcji, szczególnie stosowanie uprawy roślin w monokulturach zbożowych.  

Zgodnie z zasadą zrównoważonego nawożenia, obowiązującą we współczes-

nym rolnictwie, poszukuje się alternatywnych do obornika źródeł zwięk-

szania zawartości materii organicznej w glebie. Jednym z takich źródeł mogą 

być substancje humusowe pozyskiwane z węgla brunatnego, torfu czy leo -

nardytów. Wzrost zawartości w glebach bardziej stabilnych frakcji materii 

organicznej takich jak: kwasy huminowe, kwasy fulwowe oraz huminy poprawia 

nie tylko właściwości chemiczne i fizyczne gleb, ale również ich właściwości 

biologiczne, co ma podstawowe znaczenie dla plonowania roślin uprawnych. 

wpływu preparatów zawierających związki humusowe na wybrane właści-

wości chemiczne, fizyczne i biologiczne gleby. W 2 doświadczeniach polowych 

badano wpływ stosowania preparatów zawierające związki humusowe oraz 

obornika w kombinacjach 50% NPK + preparat/obornik i 100% NPK + 

preparat/obornik na ilość i jakość glebowej materii organicznej  w dwóch 

lokalizacjach doświadczalnych. Na długoterminowe utrzymanie zawartości 

materii organicznej oraz trwałej jej frakcji w glebie  miało wpływ przede 
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wszystkim nawożenie obornikiem w dawce 30 t·ha-1 oraz aplikacja prepa-

ratem humusowym stałym (oksyhumolit) stosowanym przedsiewnie pod 

kukurydzę w dawce 350 kg·ha-1 (jedna aplikacja na 3 lata). Stosowanie pre-

paratów płynnych w dużych dawkach (>19 l·ha-1) zawierających substancje 

humusowe zapobiegało również spadkowi zwartości węgla organicznego 

w glebie oraz zwiększało zawartość trwałej frakcji węgla materii organicznej 

(frakcji humin).  
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E. coli jako wskaźnik zanieczyszczenia kałowego  

wód powierzchniowych 

Katarzyna Michalik, katarzyna.michalik728@gmail.com, Międzywydziałowe Studenckie 

Koło Naukowe Mikrobiologów, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, 

www.biologia.uni.wroc.pl 

Justyna Małecka, justynamalecka98@gmail.com, Międzywydziałowe Studenckie 

Koło Naukowe Mikrobiologów, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, 

www.biologia.uni.wroc.pl 

Katarzyna Guz-Regner, katarzyna.guz-regner@uwr.edu.pl, Zakład Mikrobiologii, 

Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, www.biologia.uni.wroc.pl 

Za najbardziej specyficzny wskaźnik zanieczyszczenia kałowego spośród 

bakterii grupy coli uważa się E. coli. Gatunek ten jest stałym składnikiem 

mikroflory przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt, a wykrywany w wodzie 

wskazuje na jej zanieczyszczenie odchodami lub ściekami. Przez wzgląd na 

możliwość infekcji E. coli ważne jest prowadzenie badań poziomu zanie-

czyszczenia mikrobiologicznego wód powierzchniowych, co było celem 

pracy. Pobrano próbki wody w okresie jesienno-zimowym w sześciu wyzna-

czonych punktach biegu rzeki Odry i trzech stawów we Wrocławiu z ozna-

czeniem całkowitej liczby psychrofilów i mezofilów metodami hodowlanymi 

oraz miana E. coli metodą fermentacyjno-probówkową. Próbki wody posie-

wano do systemu płynnego podłoża Eijkmana z rurkami Durhama. Po okresie 

inkubacji, obecność E. coli w hodowlach z wynikiem pozytywnym potwier-

dzano na podłożach ENDO i Coliform E. coli oraz w skróconym szeregu 

biochemicznym (Kligler agar, Simons agar i Tryptofan broth) i w testach 

paskowych OXI Test (BioMaxima). Całkowita liczba bakterii mezofilnych 

i psychrofilnych w badanych próbkach wód powierzchniowych we Wrocławiu 

świadczy o nieodpowiedniej jakości mikrobiologicznej wody. Stwierdzono 

zaburzony stosunek psychrofilów do mezofilów z przewagą tych drugich, co 

może świadczyć o zagrożeniu ekologicznym wskutek antropopresji i złej 

kondycji stanu wód. Największą liczebność mikroorganizmów mezofilnych 

zaobserwowano w wodzie pobranej ze stawu w Parku Tołpy i w porcie 
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Miejskim w dzielnicy Szczepin, a najmniejszą w próbkach wód pobranych 

z biegu rzeki Odry przy Moście Szczytnickim. Analiza mikrobiologiczna prób 

wody pochodzących z różnych miejsc we Wrocławiu w okresie jesiennym 

wykazała, że stan tych wód jest stosunkowo dobry w porównaniu do ogólnego 

stanu wód powierzchniowych. W celu zbadania dynamiki zmian nośnika 

mikrobiologicznego wód zaplanowano cykliczne badania oceny sanitarnej 

wód w kolejnych sezonach, w tym w okresie wiosenno-letnim. 
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Eko-kompozyty cementowo-szklane wysokiej 

wytrzymałości – innowacyjne projektowanie 

i technologia wpływająca na ograniczenie  

śladu węglowego 

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

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Laboratorium Badawcze WIG, www.wat.edu.pl 

Branża budowlana charakteryzuje się wysoką emisją CO2 stanowiącego 

jeden z gazów cieplarnianych negatywnie oddziałującego na środowisko. 

Etap pozyskania surowców, transport oraz produkcja materiałów budowla-

nych przyczynia się w istotny sposób na wzrost śladu węglowego w cyklu 

życia konstrukcji. Przedstawiony temat dotyczy innowacyjnego projekto -

wania oraz technologii eko-kompozytów cementowo-szklanych wysokich 

wytrzymałości mogących znaleźć zastosowanie jako materiał konstrukcyjny 

w budownictwie. Istotny aspekt stanowi właściwy dobór jakościowy i ilościowy 

składników eko-kompozytu. Opisano zmodyfikowaną metodykę projektowania 

składu receptur eko-kompozytów zawierających w składzie odpadowe nie-

organiczne spoiwa pucolanowe w postaci popiołu lotnego krzemionkowego 

lub wapiennego jak również pyłu krzemionkowego. Wymienione spoiwa 

stanowią częściowy substytut cementów powszechnie stosowanych w tech-

nologii zapraw oraz betonów. Zawarto nową metodykę projektowania 

z uwzględnieniem koncepcji współczynników „k2” i „k3”. Zaproponowana 

przez autorów rozdziału nowa metodyka projektowania eko-kompozytów 

cementowo-szklanych, stanowi proekologiczne rozwiązanie wspierające proces 

ponownego wykorzystanie składników odpadowych. Dokonano charaktery-

styki składników eko-kompozytów cementowo-szklanych zawierających gra-

nulaty szklane z recyklingu stłuczki szklanej sodowej zużytych opakowań 

produktów spożywczych. Zaprezentowano przykłady gotowych konstrukcyjnych 

eko-kompozytów wysokich wytrzymałości których stosy okruchowe zapro-

jektowano wyłącznie z grup frakcji granulatów szklanych z mączką szklaną 

sodową. Przedstawiono wyniki badań w zakresie statycznego oddziaływania 

obciążenia, właściwości reologiczne eko-mieszanek cementowo-szklanych 

oraz parametry cieplne stwardniałych eko-kompozytów. 
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Ekologiczne podejście do produkcji płyt drewno-

pochodnych – bezformaldehydowe kleje białkowe 

GreenBond 

Anna Sieranc, anna.sieranc@sestec.pl, SESTEC Polska Sp. z o.o., ul. Prof. M. 

Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, www.sestec.pl; Katedra Chemii Organicznej, 

Chemii Bioorganicznej i Biotechnologii, Politechnika Śląska, ul. B. Krzywoustego 4, 

44-100 Gliwice 

Katarzyna Osiak, katarzyna.osiak@sestec.pl, SESTEC Polska Sp. z o.o., ul. Prof. M. 

Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, www.sestec.pl 

Gabriela Pastuch-Gawołek, gabriela.pastuch-gawolek@polsl.pl, Katedra Chemii 

Organicznej, Chemii Bioorganicznej i Biotechnologii, Politechnika Śląska, ul. B. Krzywo-

ustego 4, 44-100 Gliwice; Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej, ul. B. Krzy-

woustego 8, 44-100 Gliwice 

W ostatnich latach przykłada się szczególną uwagę do bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia użytkowników przedmiotów, do produkcji których służą 

płyty drewnopochodne. Głównym składnikiem obecnie używanych na szeroką 

skalę żywic syntetycznych jest toksyczny formaldehyd, trujący nie tylko dla 

konsumentów ale także dla osób obsługujących linie produkcyjne. Z uwagi na 

szkodliwość lotnych związków organicznych wydobywających się z gotowych 

płyt drewnopochodnych, ich dopuszczalna emisja jest ściśle monitorowana 

i określona odpowiednimi regulacjami. Głównym celem firmy SESTEC Polska 

jest opracowanie i wprowadzenie na rynek, bezformaldehydowego, natural -

nego kleju stanowiącego bezpośredni zamiennik dla wspomnianych wyżej 

środków wiążących. W niniejszej pracy skupiono się bezpośrednio na 

przedstawieniu go jako spoiwa obniżającego emisję szkodliwego formalde -

hydu. Porównano ilości uwalniane z płyt otrzymanych na bazie klasycznych 

klejów i odniesiono je do emisji dla płyt na bazie kleju GreenBond. Analizie 

poddano jednowarstwowe płyty wiórowe o grubości 16 mm i gęstości 650 kg/m3, 

wyprodukowane w laboratorium firmy SESTEC. W celu określenia poziomu 

emisji wybrano dwie metody pomiarowe, które umożliwiają sprawne i szybkie 

uzyskanie wyników. Otrzymane rezultaty dla płyt wykonanych z użyciem 

środka wiążącego GreenBond B0001 zestawiono z wartościami uzyskanymi 
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dla płyt na bazie żywic syntetycznych. Wyniki porównano także z emisją dla 

czystego materiału poddanego identycznej obróbce mechanicznej, co 

wymienione wyżej płyty. Poziomy emisji dla płyt otrzymanych na bazie 

poszczególnych klejów różniły się znacząco. Produkty z bioklejem już od 

pierwszych dni po produkcji spełniają rygorystyczną europejską klasę emisji E1.  

Stosując klej białkowy, stwierdzono wielokrotnie niższą emisję w porównaniu 

do analogicznego produktu na bazie żywicy syntetycznej.  
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Kompozyty wykorzystujące materiały z recyklingu 

dla zastosowań w systemach instalacji fotowoltaicznych 

Anna Maj, amaj@agh.edu.pl, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

Grzegorz Łój, gloj@agh.edu.pl, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

Agnieszka Królicka, krolicka@agh.edu.pl, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, 

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

Systemy fotowoltaiczne wykorzystywane do celów prywatnych i komer-

cyjnych są instalowane z wykorzystaniem istniejących obiektów budowla-

nych lub przytwierdzane do gruntu za pomocą specjalnie wznoszonych 

konstrukcji. Materiały stosowane tradycyjnie w budownictwie takie jak 

aluminium, stal i beton są również podstawowymi materiałami wykorzysty-

wanymi do przygotowywania podkonstrukcji służących do montowania ogniw 

fotowoltaicznych. Beton będący podstawowym materiałem wykorzystywanym 

w budownictwie, w przypadku wznoszenia konstrukcji spodnich dla ogniw 

fotowoltaicznych może zostać zastąpiony innymi materiałami, na przykład 

kompozytowymi, wytarzanymi z wykorzystaniem surowców wtórnych.  

Praca przedstawia wykorzystanie materiału kompozytowego, który cha-

rakteryzuje się właściwościami mechanicznymi podobnymi do betonu, ale 

jednocześnie pozbawiony jest jego wad, takich jak podatność na wnikanie 

wody czy korozja chemiczna wywołana neutralizacją matrycy betonowej. 

Znikoma nasiąkliwość materiału eliminuje konieczność stosowania zabiegów 

hydrofobizacyjnych, stosowanych w przypadku używania elementów beto-

nowych. Do wytwarzania kompozytu wykorzystano materiały pochodzące 

z recyklingu, czyli odpadowe polimery oraz odpadową stłuczkę szklaną, która 

nie może być wykorzystywana do produkcji szkła opakowaniowego. Wyko -

rzystywanie odpadów z gospodarstw domowych oraz odpadów z innych gałęzi  

działalności gospodarczej jako substytutów surowców naturalnych wpływa 

pozytywnie na środowisko naturalne poprzez zachowanie zasobów natural-

nych, zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz 



V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska”, 

29 kwietnia 2022 r., Wystąpienia Uczestników  

 

37 

masy wytwarzanych odpadów a także ogranicza ingerencję w krajobraz, która 

ma miejsce podczas pozyskiwania surowców naturalnych, takich jak kamień 

wapienny, margiel czy kruszywo, wykorzystywanych do produkcji betonu.  
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Możliwości migracji metali ciężkich  

ze zwałowisk żużli hutniczych 

Iwona Jonczy, iwona.jonczy@polsl.pl, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa 

i Automatyki Przemysłowej, Politechnika Śląska, www.polsl.pl/rg/ 

Żużle hutnicze zalegające na zwałowiskach coraz częściej są wykorzysty -

wane jako materiał do produkcji różnego rodzaju kruszyw, co w obliczu 

kurczących się zasobów kruszyw naturalnych stanowi korzystną alternatywę. 

Działania mające na celu wtórne zagospodarowanie żużli powinny być jednak 

poprzedzone szczegółowymi analizami ich składu fazowego i chemicznego.  

Badania przeprowadzone w oparciu o obserwacje mikroskopowe, rentge-

nowską analizę spektralną w mikroobszarach, identyfikację faz metodą dyfrakcji 

rentgenowskiej oraz analizę składu chemicznego wskazują, że pomimo 

długoletniego składowania w żużlach nadal obecne są metale ciężkie, które 

mogą występować w zróżnicowanych formach. Metale tworzą własne minerały, 

mogą występować w stanie rozproszonym w szkliwie, tworzyć wytrącenia 

metaliczne lub podstawienia w strukturze wewnętrznej innych faz.  

Zależnie od odporności składników żużli na oddziaływanie czynników 

zewnętrznych metale mogą być z nich uwalniane i w warunkach kwaśnego 

odczynu środowiska mogą migrować do gleb i wód powierzchniowych. Naj-

mniej odporne na wietrzenie jest szkliwo, które z uwagi na jego dominujący 

charakter w żużlach jest także głównym źródłem uwalniania metali.  

W przypadku żużli Zn-Pb migracji metali sprzyja obecność wtórnych faz 

siarczanowych (gipsu, barytu). W profilu pionowym zwałowiska  odnotowano 

generalną tendencję wzrostu zawartości metali wraz z głębokością, na co ma 

wpływ wspomniana obecność jonów siarczanowych oraz fakt, że żużle są 

materiałem porowatym, silnie zwietrzałym, w który z łatwością wnikają wody 

opadowe omywające odsłonięte partie zwałowiska.  

Zupełnie odmienną sytuację obserwowano na zwałowisku żużli stalow-

niczych. Pomimo, że odpady te zawierają znaczne ilości metali m.in. Cr, 

w obecnych warunkach, nie stwarzają one zagrożenia dla środowiska, co jest 

związane z ich składem chemicznym, w którym znaczna zawartość Ca (~28%) 

zapewnia żużlom ich alkaliczny charakter i tym samym ogranicza możliwości 

migracji metali ciężkich. 
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Nosicielstwo Staphylococcus aureus  

wśród studentów medycyny i pielęgniarstwa 

Sylwia Andrzejczak-Grządko, s.andrzejczak-grzadko@wnb.uz.zgora.pl, Katedra Bio-

technologii, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski, www.uz.zgora.pl 

Marek Jankowski, 95050@stud.uz.zgora.pl, Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii 

Lekarskiej, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski, www.uz.zgora.pl 

Piotr Pawlik, 98045@stud.uz.zgora.pl, Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii 

Lekarskiej, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski, www.uz.zgora.pl 

Kacper Michalski, 89638@stud.uz.zgora.pl, Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii 

Lekarskiej, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski, www.uz.zgora.pl 

Staphylococcus aureus jest jednym z najważniejszych patogenów bakte-

ryjnych i główną przyczyną ciężkich zakażeń u ludzi. Mimo to dużą część 

populacji stanowią nosiciele gronkowca złocistego. Nosicielstwo to u  zdro-

wych dorosłych osób utrzymuje się na poziomie 20-30%, a wzrasta, wg różnych 

źródeł, do nawet 90% u personelu medycznego, który tym samym staje się 

rezerwuarem tych drobnoustrojów w środowisku szpitalnym. Dużą grupę 

potencjalnych nosicieli szczepów S. aureus stanowią studenci medycyny 

i pielęgniarstwa. Poważnym problemem epidemiologicznym jest występo-

wanie lekooporności wśród szczepów S. aureus. Dlatego też rozpoznawanie 

osób skolonizowanych, zwłaszcza szczepami MRSA, jest niezbędne w zapo-

bieganiu rozprzestrzeniania się tych drobnoustrojów w szpitalach, ale także 

w społecznościach lokalnych.  

Dane dotyczące rzeczywistej częstości występowania nosicielstwa S. aureus 

w Polsce są skąpe i dotyczą głównie personelu medycznego. Dlatego też 

celem tej pracy była ocena stopnia nosicielstwa gronkowca złocistego u stu-

dentów medycyny i pielęgniarstwa. 

W badaniu udział wzięło w sumie 267 studentów kierunków medycznych 

Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy zostali przebadani dwukrotnie 

w odstępach 6-miesięcznych, przed i po odbyciu długoterminowych praktyk 

w różnych placówkach ochrony zdrowia.  
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W pierwszym etapie badań (przed odbyciem praktyk) nosicielami S. aureus 

było 54 studentów (20,2%), w tym 23 pielęgniarstwa i 31 medycyny. Po 

zakończeniu stażu nosicielami było 80 studentów (30%) – 29 pielęgniarstwa 

i 51 medycyny. Spośród 134 izolatów S. aureus żaden nie był oporny na 

metycylinę.  

W niniejszym badaniu stwierdzono, że występowanie nosicielstwa S. aureus 

u zdrowych studentów jest zmienne i prawdopodobnie zależy od długotrwałej 

ekspozycji na środowisko szpitalne. Odsetek nosicieli MSSA był wyższy 

w grupie studentów po odbyciu praktyk, niż w tej samej grupie przed 

praktykami. Co ważne żaden ze studentów pielęgniarstwa ani medycyny nie 

był nosicielem MRSA. 
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Ocena integralności pary jonowej w glebie rolniczej 

na podstawie badań sorpcji herbicydowych cieczy jonowych 

zawierających kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy (2,4-D) 

Tomasz Ciesielski, tomasz.ciesielski@doctorate.put.poznan.pl, Instytut Technologii 

i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań 

Anna Parus, anna.parus@put.poznan.pl, Instytut Technologii i Inżynierii Che-

micznej, Politechnika Poznańska, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań 

Marta Woźniak-Karczewska, marta.wozniak-karczewska@put.poznan.pl, Instytut 

Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska, ul. Berdychowo 4,  

60-965 Poznań 

Robert Frankowski, robert.frankowski@put.poznan.pl, Instytut Chemii i Elektro-

chemii technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań 

Według wielu autorów ciecze jonowe (IL) cechują się nieograniczonymi 

właściwościami konfigurowania poprzez odpowiedni dobór jonów. W ten 

sposób można uzyskać niepalność, stabilność termiczną, mniejszą toksyczność itp. 

Na przykładzie herbicydowej cieczy jonowej (HIL) sprawdzono, czy możliwe 

jest zwiększenie hydrofobowości rozpuszczalnego i łatwo wymywalnego 

anionowego herbicydu będącego kwasem 2,4-dichlorofenoksyoctowym [2,4-D] 

poprzez połączenie go z kationem betainy [Bet] oraz zmodyfikowanymi 

kationami betainy chrakteryzującymi się zwiększoną hydrofobowością [C12Bet], 

[CAPBet]. Sterowanie hydrofobowością HILs miałoby istotne implikacje 

w odniesieniu do losów herbicydów w środowisku.  

Uzyskane wyniki adsorpcji wpisywały się w model adsorpcji Freundlicha 

i wynosiły odpowiednio 87-95% dla hydrofobowych [C12Bet], [CAPBet] oraz 

3% dla hydrofilowych [Bet] w glebie rolniczej. Adsorpcja anionów [2,4-D] 

była znikoma i niezależna od kationów, co wskazuje na  brak wpływu hydro-

fobowości kationów na sorpcję anionów. Na podstawie otrzymanych wyników 

można wyciągnąć wniosek, że sorpcja kationów i anionów jest od siebie 

niezależna, co potencjalnie może wskazywać na brak integralności pary 

jonowej ILs w środowisku glebowym.  
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Zastosowane w badaniach kationy wpływają jedynie na właściwości użyt -

kowe preparatu zawierającego herbicyd, jednak ich obecność nie ma wpływu 

na losy herbicydu w środowisku. Oznacza to, że nie jest możliwe kontro-

lowanie właściwości herbicydu poprzez sugerowane wcześniej przez wielu 

autorów modyfikacje polegające na wprowadzeniu hydrofobowych kationo-

wych środków powierzchniowo czynnych.  

Praca została zrealizowana w ramach projektu OPUS 15 finansowanego 

przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce, przyznanego na podstawie decyzji 

DEC-2018/29/B/NZ9/01136 pod tytułem „Bioaugmentation with herbicide 

degrading bacteria as a potential factor in spreading resistance to herbicides 

among plants”. 
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Ocena sensoryczna i ocena wiedzy studentów  

kierunku dietetyka na temat wód pitnych 

Anna Szczyrba, anna.szczyrba.09@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Zakładzie Technologii i Oceny Jakości Żywności, Katedry Dietetyki, Wydział Nauk 

o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Izabela Kawulok, izakawulok@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie 

Technologii i Oceny Jakości Żywności, Katedry Dietetyki, Wydział Nauk o Zdrowiu 

w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Maria Kujawińska, marysiakujawinska@icloud.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Zakładzie Technologii i Oceny Jakości Żywności, Katedry Dietetyki, Wydział Nauk 

o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Agnieszka Bielaszka, abielaszka@sum.edu.pl, Zakład Technologii i Oceny Jakości 

Żywności, Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Katowicach 

Woda jest jednym z najważniejszych składników pokarmowych, gdyż pełni 

wiele funkcji w organizmie człowieka. Zapotrzebowanie  na nią musi być 

systematycznie zaspokajane. Odwodnienie na poziomie 2-3% masy ciała 

powoduje obniżenie wydolności fizycznej i zaburzenia koncentracji, a ciężki 

niedobór wody może zakończyć się śmiercią. Dla prawidłowego funkcjo -

nowania organizmu istotna jest zarówno ilość dostarczanej wody, jak i jej 

jakość. Na rynku są dostępne wody źródlane, stołowe, mineralne o różnym 

stopniu mineralizacji, a także wody lecznicze. Wybór dostępnej wody butel -

kowanej zależy od preferencji konsumenta, m.in. od smaku, przyzwyczajenia, 

a także wyglądu opakowania. Celem pracy jest ocena sensoryczna wód 

źródlanych i wód mineralnych o różnym stopniu zmineralizowania wśród 

studentów kierunku dietetyka, a także ocena wiedzy i zachowań żywienio-

wych studentów na temat wód butelkowanych. Badanie było przeprowadzone 

za pomocą autorskiej ankiety wśród studentów kierunku dietetyka Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W badaniu wzięły udział 102 osoby, 

w wieku od 18 do 27 lat. Do oceny sensorycznej została zastosowana metoda 

szeregowania. Analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdzić, że największa 

liczba respondentów (45,1%) spożywa od 1,5 do 2 l płynów dziennie. Studenci 
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dietetyki najchętniej wybierają wodę średniozmineralizowaną – 72,5% (74 osoby) 

oraz wodę niegazowaną – 67,6 (69 osób). Z badań sensorycznych wynika, że 

najbardziej preferowaną wodą jest woda  „Kryniczanka”, którą na pierwszym 

miejscu wskazało 24,5% ankietowanych, a najmniej „Muszynianka” – 30,4%. 

Wiedza studentów na temat wód butelkowanych jest niedostateczna – 32,4% 

ankietowanych udzieliło tylko 1 prawidłowej lub nie udzieliło żadnej 

prawidłowej odpowiedzi na zadane pytania. Jedynie 5,9% respondentów 

(6 osób) wykazuje się wiedzą na poziomie bardzo dobrym.  
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Ocena zawartości azotu w glebie  

z wykorzystaniem elektrody jonoselektywnej 

Piotr Ochal, pochal@iung.pulawy.pl, Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, Instytut 

Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 

Racjonalne nawożenie azotem powinno uwzględniać równocześnie cele 

produkcyjne, ekonomiczne jak i ekologiczne. Celem produkcyjnym jest uzyski-

wanie dużych plonów o dobrej jakości, a celem ekonomicznym zapewnienie 

opłacalności nakładów w postaci nawozów. Optymalne nawożenie wymaga 

określenia zawartości azotu w glebie. Celem pracy była ocena możliwości 

wykorzystania komercyjnego aparatu Nitrat 2000 wyposażonego w elektrodę 

jonoselektywną do pomiaru stężenia jonów azotanowych w roztworze glebo-

wym. Wykorzystanie tego typu urządzeń umożliwia szybką ocenę ilości azotu 

dostępnego dla roślin, co jest niezwykle istotne przy ustalaniu pierwszej 

wiosennej dawki nawozu azotowego. Badania nad przydatnością aparatu 

przeprowadzono w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB 

w Puławach na 412 próbkach glebowych pobranych z pól produkcyjnych 

Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Kępa w Puławach. Próbki glebowe 

zostały pobrane z profilu glebowego do głębokości 90 cm z podziałem na 

warstwy co 30 cm. Następnie próbki zostały uśrednione i podzielone na dwie 

części. Jedną serie próbek poddano analizie w Głównym Laboratorium Analiz 

Chemicznych IUNG – PIB w Puławach zgodnie z normą PN-R-04028:1997. 

Drugą serię próbek analizowano zgodnie z instrukcją dołączoną do aparatu. 

Uzyskane w obu seriach wartości przeliczono na zawartość azotu azotano-

wego w kilogramach na hektar. Porównano wyniki uzyskane dwiema metodami. 

Były one dobrze skorelowane; współczynnik korelacji obu metod wyniósł 

0,927, a współczynnik determinacji był równy 0,859%. 
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Optymalizacja procesu immobilizacji enzymów 

amylolitycznych na nośniku z regenerowanej celulozy 

bakteryjnej o właściwościach magnetycznych 

Katarzyna Przygrodzka, pk36158@zut.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe Enzymo-

logów, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Mikrobiologii i Biotech-

nologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, www.zut.edu.pl 

Grzegorz Zasik, Studenckie Koło Naukowe Enzymologów, Wydział Biotechnologii 

i Hodowli Zwierząt, Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii, Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, www.zut.edu.pl 

Enzymy są substancjami aktywnymi powszechnie używanymi w przemyśle, 

głównie spożywczym. Enzymy amylolityczne (EC 3.2.1.x) są wykorzystywane 

w piekarnictwie, przetwórstwie zbożowym i owocowo-warzywnym, do produkcji 

pasz, czy alkoholi. Aby zredukować koszty i ulepszać procesy produkcji 

i przetwórstwa poszukuje się nowych metod stabilizacji enzymów poprzez 

ich immobilizację na różnego rodzaju nośnikach.  

Odpowiedni nośnik to taki, który nie powoduje spadku aktywności 

stosowanych preparatów i może być łatwo oddzielony z mieszaniny reak-

cyjnej. Ponadto istotnym czynnikiem jest prostota procesu jego syntezy oraz 

fakt, aby do jego wytwarzania nie były stosowane szkodliwe dla środowiska 

reagenty. Doskonale do tego celu nadają się nośniki z celulozy bakteryjnej 

(CB). Jest ona biopolimerem o unikalnych właściwościach takich jak czystość 

chemiczna czy wytrzymałość mechaniczna. Wzbogacenie jej struktury o cząstki  

magnetyczne pozwala na otrzymane biodegradowalnego nośnika dającego 

możliwość łatwego kontrolowania aktywności zimmobilizowanych na nim 

enzymów. 

Celem badań była immobilizacja enzymów jak glukoamylaza i alfa-amylaza 

na zmodyfikowanych mikrosferach, wytworzonych z regenerowanej celulozy 

bakteryjnej, wrażliwych na działanie pola magnetycznego.  

W wyniku przeprowadzonych badań wykazano wysoką wydajność procesu 

wiązania analizowanych enzymów na powierzchni nośnika. Ponadto parametry 

operacyjne immobilizowanych biokatalizatorów jak optimum temperaturowe 
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i pH nie uległy pogorszeniu, w porównaniu do ich form  natywnych. Uzyskane 

preparaty wykazywały się wysoką stabilnością, a dzięki wprowadzeniu do 

struktury nośnika cząsteczek magnetycznych, łatwością separacji oraz 

możliwością wielokrotnego użycia bez znacznej utraty aktywności.  



V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska”, 

29 kwietnia 2022 r., Wystąpienia Uczestników  

 

48 

Polifenole w woltamperometrii 

Anna Szczurkowska, azon@agh.edu.pl, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, 

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

Agnieszka Królicka, krolicka@agh.edu.pl, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, 

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

Polifenole reprezentują liczną grupę wtórnych metabolitów roślinnych, 

które są cenione ze względu na dobroczynny wpływ na zdrowie ludzi z racji 

ich właściwości przeciwutleniających oraz zdolności do zapobiegania choro-

bom przewlekłym. Właściwości przeciwutleniające polifenoli mogą być określane 

na podstawie badań woltamperometrycznych, ponieważ podatność na utle-

nianie jest ściśle związana z ich zdolnością antyoksydacyjną. Rejestrując 

krzywe utleniania uzyskuje się informację o potencjale, przy którym utlenieniu  

ulega grupa hydroksylowa polifenoli. Im niższy potencjał utleniania, tym 

polifenole wykazują lepsze właściwości przeciwutleniające. Badania wolt-

amperometryczne pozwalają także ustalić zależność między budową cząsteczki 

a właściwościami antyoksydacyjnymi polifenolu.  

Polifenole syntetyczne takie jak katechol i jego bardziej złożone pochodne 

wykorzystywane są jako czynniki kompleksujące w adsorpcyjnej woltampero-

metrii stripingowej (AdSV) oraz katalityczno-adsorpcyjnej woltamperometrii 

stripingowej (CAdSV) do oznaczania śladowych zawartości metali. Związki 

kompleksowe metali takich jak na przykład Cu, Fe, Ga, Ge, Sb, Sn, Th, U oraz 

V z katecholem a także Al, B, Cd, Cu, Pb, W, Zn z alizaryną są z powodzeniem 

wykorzystywane w badaniach skażenia wód oraz żywności. Polifenole naturalne, 

takie jak katechina, również mogą być wykorzystywane do tego celu. 

Stwierdzono, że katechina wykazuje zdolność do kompleksowania jonów 

germanu a utworzony związek kompleksowy może być wykorzystywany do 

oznaczania śladowych ilości germanu metodą CAdSV. Zastąpienie katecholu 

za pomocą katechiny, czyli syntetycznego, toksycznego reagenta  za pomocą 

nietoksycznego związku chemicznego pochodzenia naturalnego, pozwala 

zmniejszyć uciążliwość analiz chemicznych dla środowiska i rozwijać proce-

dury zielonej chemii analitycznej.  
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Postawy młodych ludzi wobec środowiska –  

co wiemy z badania PISA? 

Marcin M. Chrzanowski, mm.chrzanowski@uw.edu.pl, Pracownia Dydaktyki Biologii, 

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski 

Elżbieta Barbara Ostrowska, b.ostrowska@ibe.edu.pl, Zespół Badań Międzynaro-

dowych, Instytut Badań Edukacyjnych 

Patrycja Ściślewska, p.scislewska@uw.edu.pl, Pracownia Dydaktyki Biologii, Wydział 

Biologii, Uniwersytet Warszawski 

Zgodnie z Zaleceniem Rady UE (2018/C 189/01) kompetencje w zakresie 

nauk przyrodniczych (…) obejmują rozumienie zmian powodowanych przez 

działalność człowieka oraz rozumienie swojej odpowiedzialności jako obywatela . 

Szkolne przedmioty przyrodnicze powinny dawać przestrzeń dla kształto -

wania tych kompetencji, by wspomagać rozwój świadomego i dojrzałego 

obywatela. W publikacji podjęto rozważania na temat postaw piętnasto -

latków wobec zagadnień związanych szeroko rozumianym środowiskiem 

przyrodniczym. Do analiz wybrano dane zebrane w badaniu PISA (Programme 

for International Student Assessment), w którym oprócz pomiaru wiadomości 

i umiejętności, gromadzone są również informacje o uczniu, o jego posta-

wach, zainteresowaniach czy samoocenie. Na potrzeby publikacji do analizy 

wybrano odpowiedzi uczniów na pytania z lat 2018 oraz 2015. W części 

kontekstowej badania pytano uczniów na ile czują się poinformowani 

o istotnych zagadnieniach dotyczących środowiska naturalnego takich jak 

np. zwiększanie gazów cieplarnianych w atmosferze, skutkach wycinania 

lasów czy wyczerpywanie zasobów wodnych. Proszono również o deklarację 

na ile uczeń potrafi samodzielnie wykonać zadania związane między innymi 

z omówieniem wpływu rozwoju gospodarczego na środowisko czy też 

z zastosowaniem elementów metody naukowej w odbiorze dostępnych infor-

macji. Przeprowadzone analizy wskazują, że uczniowie, którzy wyżej oceniali 

swoją wiedzę na tematy odnoszące się do wyzwań globalnych czy umiejęt-

ności wyjaśniania zjawisk lub procesów, osiągali też przeciętnie wyższe 

wyniki w badaniu. Uczniów pytano również o ich zdanie w zakresie zmian 
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w ciągu najbliższych 20 lat w sytuacjach związanych ze środowiskiem natu-

ralnym takich jak zanieczyszczenie powietrza, wymieranie gatunków roślin 

i zwierząt oraz np. zagospodarowanie odpadów jądrowych. Uczniowie, którzy 

uzyskali wyższe wyniki w teście kognitywnym wskazywali na pogorszenie się 

sytuacji związanej z analizowanymi aspektami środowiska w najbliższych 

dekadach. 
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Próchnica i substancje humusowe –  

najnowsze postępy w badaniach 

Dorota Pikuła, dpikula@iung.pulawy.pl, Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach 

Najważniejszą rolę w utrzymywaniu żyzności gleby i zapewnieniu długo-

terminowej stabilności plonowania roślin odgrywa bezsprzecznie próchnica. 

Według Europejskiej Agencji Środowiska zmniejszenie zawartości tej 

substancji w glebie należy do ośmiu głównych zagrożeń dla gleb wskazanych 

w strategii tematycznej UE dotyczącej gleb. Ze względu  na niską zawartość 

próchnicy w glebach i postępujący jej ubytek, w większości krajów euro-

pejskich postuluje się monitorowanie zasobów materii organicznej w glebach 

oraz wprowadza się praktyki mających na celu ochronę próchnicy w glebach. 

Samo zmagazynowanie jednak węgla organicznego w glebie nie gwarantuje 

stabilności i dobrej jakości materii organicznej. Glebowa materia organiczna 

składa się z frakcji lekkiej, niezwiązanej z koloidami mineralnymi (labilna 

frakcja), frakcji związanej z agregatami glebowym oraz z frakcji silnie 

związanej z cząstkami mineralnymi, które decydują o jej jakości i stabilności. 

Od strony chemicznej o jakości  materii organicznej decyduje skład substancji 

humusowych, a więc % udział frakcji kwasów huminowych (CKH), kwasów 

fulwowych, (CKF) i humin (CH) w puli całkowitej węgla  organicznego oraz 

stosunki ich zawartości CKH:CKF. Niektóre wskaźniki jakości próchnicy mają 

charakter ilościowy i muszą być oceniane za pomocą analiz laboratoryjnych. 

Wyróżnić można zatem trzy główne kategorie wskaźników glebowej  jakości 

materii organicznej: chemiczne, fizyczne oraz biologiczne. W pracy przed-

stawiono najnowsze postępy w metodach jakościowej i ilościowej oceny materii 

organicznej zdeponowanej w glebie z różnych źródeł. 
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Przegląd chorób najczęściej dotykających  

chomika syryjskiego (Mesocricetus auratus) 

Zuzanna Bukowska, zuzia.buk14@gmail.com, Sekcja Chorób Drobnych Ssaków, Wydział 

Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, https://up.lublin.pl 

Anna Witczyńska, aniawitczynska@gmail.com, Sekcja Chorób Drobnych Ssaków, 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

https://up.lublin.pl 

Anna Wilczyńska, anna.wilczynska@up.lublin.pl, Katedra Epizootiologii i Klinika 

Chorób Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie, https://up.lublin.pl 

Łukasz Adaszek, lukas.adaszek@up.lublin.pl, Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób 

Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

https://up.lublin.pl 

Pracę poświęcono przeglądowi chorób najczęściej dotykających chomika 

syryjskiego (Mesocricetus auratus) w ujęciu zwierzęcia towarzyszącego, coraz 

częściej spotykanego jako pacjenta w praktyce lekarsko-weterynaryjnej. 

Zwierzęta te, ze względu na swoje nieduże rozmiary oraz relatywnie nie-

wielkie potrzeby związane z utrzymaniem, cieszą się dużą popularnością wśród  

właścicieli drobnych ssaków, dlatego tak istotne jest propagowanie wiado-

mości o dotykających ich schorzeniach. Choroby wybrano na podstawie sta -

tystyki wewnętrznej Ambulatorium Drobnych Ssaków działającego przy 

Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Przyrod -

niczego w Lublinie. Na podstawie zgromadzonych danych wyszczególniono 

jednostki chorobowe, z którymi lekarz weterynarii najczęściej może zetknąć 

się podczas praktyki, w przypadku przyjęcia jako pacjenta przedstawiciela 

gatunku Mesocricetus auratus oraz dokonano krótkiego opisu występujących 

zaburzeń, do których należą: problemy skórne szczególnie często związane 

z symultanicznym świerzbowcem oraz grzybicą, problemy stomatologiczne – 

głównie przerosty siekaczy, ale również nieprawidłowa kondycja szkliwa 

wynikająca z niedoborów żywieniowych, infekcje dolnych dróg oddechowych, 

ropnie wywoływane przede wszystkim przez Staphylococcus aureus, choroby 

nowotworowe, problemy okulistyczne, choroby układu rozrodczego, związane 
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w głównej mierze z ropomaciczem, inwazje pasożytów wewnętrznych (szcze-

gólnie nicieni), złamania oraz wypadnięcia worków policzkowych. Opracowane 

zestawienie przedstawiło krótko obraz chomika syryjskiego jako pacjenta 

klinicznego. 
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Przyjazna środowisku metoda syntezy nanocząstek złota 

(GNPs) z ekstraktów z owoców oraz potencjalne 

zastosowania biomedyczne 

Damian Bendyk, damianbendyk@gmail.com, Katedra Biotechnologii, Uniwersytet 

Zielonogórski, www.wnb.uz.zgora.pl 

Anna Timoszyk, a.timoszyk@wnb.uz.zgora.pl, Katedra Biotechnologii, Uniwersytet 

Zielonogórski, www.wnb.uz.zgora.pl 

Specyficzne własności fizykochemiczne, zlokalizowany powierzchniowy 

rezonans plazmonowy (LSPR), biokompatybilność oraz możliwość modyfikacji 

powierzchni sprawiają, że nanocząstki złota (GNPs) mogą być szczególnie 

przydatne w zastosowaniach w terapii i diagnostyce medycznej oraz farmacji. 

Preparaty stosowane w biomedycynie powinny spełniać pewne warunki, np. 

być nietoksyczne, nie wywoływać ogólnoustrojowych skutków ubocznych 

oraz powinny być stabilne chemicznie i biologicznie. 

Stąd intensywnie bada się przydatność ekstraktów roślinnych, w tym 

z owoców, do syntezy GNPs. Ekstrakty przygotowywane z roślin o własnościach 

leczniczych zawierają w swoim składzie wiele związków bioaktywnych, które 

mogą wzmacniać własności GNPs. Dotychczas przeprowadzono syntezę 

z wielu ekstraktów z owoców, wykorzystując miąższ, skórki, czy też suszone 

lub liofilizowane owoce. Nie bez znaczenia jest również fakt, że synteza 

GNPs przy pomocy ekstraktów z roślin jest szybka, tania, niewymagająca 

dużych nakładów energii i przyjazna środowisku.  

Biomedyczne zastosowania GNPs otrzymywanych z ekstraktów z owoców 

mogą być różnorakie. Na szczególną uwagę zasługuje ich biokompatybilność, 

naturalna otoczka stabilizująca, która wzmacnia aktywność biologiczną nano-

cząstek oraz możliwość wzbudzenia GNPs promieniowaniem o określonej 

energii, wywołując efekt LSPR. Dzięki temu, GNPs mogą być stosowane jako 

nośniki leków, jako składniki preparatów przeciwbakteryjnych lub cyto -

toksycznych oraz w hipertermii i jako znaczniki w diagnostyce obrazowej.  
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Przykładowe możliwości wykorzystania wyników badań 

gleboznawczych w rolnictwie 

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

Upowszechniania i Wydawnictw, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – 

Państwowy Instytut Badawczy, www.iung.pulawy.pl 

Problemy związane z wykorzystaniem i ochroną gleb pojawiają się zarówno  

w skali całego świata, jak i poszczególnych gospodarstw  rolnych. Celem 

prezentacji jest przedstawienie wybranych elementów oferty nauk gleboznaw-

czych skierowanej bezpośrednio do rolników, na przykładzie działalności 

IUNG-PIB.  

Rolnicy oczekują wskazówek, które pozwolą im prowadzić produkcję 

dochodową, ale jednocześnie zgodną z regulacjami prawnymi dotyczącymi 

ochrony środowiska. Podstawą tworzenia skutecznych rozwiązań są badania 

naukowe i weryfikacja ich wyników w warunkach produkcyjnych zakładów 

doświadczalnych.  

Nauka oferuje m.in. metodykę pozwalającą ocenić potencjał warunków 

glebowych gospodarstwa oraz możliwości i sposoby jego utrzymania 

i poprawy. Bardzo ważne, szczególnie w sytuacji zmniejszenia podaży trady-

cyjnych nawozów naturalnych, są metody utrzymania i zwiększenia zawar-

tości materii organicznej w glebach. W szczególnych okolicznościach konieczne 

są wskazówki dotyczące możliwości wykorzystania i sposobów rekultywacji 

gleb, których funkcje zostały zaburzone na skutek np. skażenia, erozji, zalania,  

przesuszenia, naruszenia ich naturalnej struktury. Rolnicy potrzebują 

również niezależnych, wiarygodnych opinii na temat nowych metod, maszyn 

czy środków mających ułatwić uprawę i poprawić stan gleby. Oceny takie 

powinny obejmować też przewidywane długoterminowe skutki proponowanych 

rozwiązań. Dokładna analiza warunków glebowych musi być brana pod uwagę 

także przy planach inwestycyjnych w gospodarstwie. Zależy od nich lokali -

zacja projektowanych zabudowań, zbiorników wodnych, studni, rowów i dróg. 

Ziemia uprawna jest przedmiotem obrotu handlowego. Gleboznawstwo 
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zapewnia naukowe podstawy określenia jej wartości, wykorzystywane 

w klasyfikacji gruntów. 

Informacje dla rolników i doradców rolnych dotyczące wykorzystania 

i ochrony gleb można znaleźć w publikacjach IUNG-PIB, są one też przed-

miotem szkoleń i filmów instruktażowych. 

Udział w konferencji sfinansowany z Dotacji celowej MRiRW 2022 – 

zadanie 1.3 „Upowszechnianie zasad racjonalnego nawożenia i ochrony gleb 

użytkowanych rolniczo”. 
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Psammofilne poświętniki (Coleoptera: Scarabaeoidea) 

Czarnogóry i ich ochrona 

Sebastian Tylkowski, sebastian.tylkowski@uni.lodz.pl, Katedra Nauk Leśnych, 

Uniwersytet Łódzki (Filia w Tomaszowie Mazowieckim), www.uni.lodz.pl 

Łukasz Minkina, klekel@interia.eu, niezależny badacz 

Dawid Marczak, dawid.marczak@wseiz.edu.pl, Wydział Inżynierii i Zarządzania, 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wseiz.pl 

Tomasz Gazurek, tomasz_gazurek@sggw.edu.pl, Katedra Ochrony Lasu, Instytut 

Nauk Leśnych, SGGW w Warszawie, www.sggw.edu.pl 

Marek Bidas, zuk55@o2.pl, niezależny badacz 

Adam Byk, adam_byk@sggw.edu.pl, Katedra Ochrony Lasu, Instytut Nauk Leśnych, 

SGGW w Warszawie, www.sggw.edu.pl 

Z Czarnogóry wykazano 163 gatunki z nadrodziny poświętników 

(Scarabaeoidea). Jednak różnorodność siedlisk występujących w tym kraju 

oraz liczba gatunków w krajach sąsiednich, wskazują na niezadawalający 

stopień poznania składu fauny poświętników Czarnogóry. Stąd pomysł 

przeprowadzania badań nad fauną poświętników Czarnogóry, z szczególnym 

naciskiem na koprofagiczne i psammofilne gatunki. Zbiór poświętników 

prowadzono w trzech terminach: 24 VI – 2 VII 2019, 19 V – 2 VI oraz 17-23 

VII 2021. Badania prowadzono na 34 stanowiskach. By odszukać gatunki 

koprofagiczne przeglądano odchody: krów, koni, owiec, psów, dzików i lisów. 

By odszukać gatunki psammofilne przesiewano piasek na nadmorskich wydmach, 

przy ujściach rzek i ich brzegach, jak również przeszukiwano leżące tam 

kawałki drewna. Dodatkowo zbiór prowadzono nocą z wykorzystaniem ekranu  

i światła UV oraz światła LED. W trakcie badań odnotowano występowanie 

107 gatunków poświętników, tj. 54,2% fauny poświętników Czarnogóry.  

Wśród nich było 16 nowych gatunków dla fauny tego kraju i 8 rzadkich, bądź 

endemicznych gatunków psammofilnych. Sześć z nich to gatunki po raz 

pierwszy odkryte w Czarnogórze (Ochodaeus integriceps, Psammodius 

nocturnus, Platytomus tibialis, Pleurophorus mediterranicus, P. pannonicus, 

Rhyssemus berytensis), a dwa to endemity: Anomala matzenaueri i Oxythyrea 
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dulcis. Pięć spośród nich zostało odkrytych na nadmorskich wydmach Wyspy 

Bojana. Powstałe na tych wydmach zespoły roślinne, jak i zgrupowania 

owadów, w tym psammofilnych poświętników są wyjątkowe i zasługują na 

najwyższą formę ochrony. Czarnogóra jest bogata w optymalne dla po-

świętników środowiska, stąd można oczekiwać w najbliższym czasie infor -

macji o odkryciach w Czarnogórze nowych gatunków poświętników dla fauny 

tego kraju. 
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Stężenie rtęci w grzybach gatunku muchomor czerwony 

(Amanita muscaria) zebranych na terenie Polski 

Agnieszka Fischer, afischer@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Toksykologii i Bioana-

lizy, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Farmaceutycznych 

w Sosnowcu, https://sum.edu.pl/ 

Justyna Oleś, s74640@365.sum.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe Katedry i Zakładu 

Toksykologii i Bioanalizy, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk 

Farmaceutycznych w Sosnowcu, https://sum.edu.pl/ 

Barbara Brodziak-Dopierała, bbrodziak@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Toksy-

kologii i Bioanalizy, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk 

Farmaceutycznych w Sosnowcu, https://sum.edu.pl/ 

Rtęć (Hg) cechuje stosunkowo duża reaktywność, dalekozasięgowa migracja 

i środowiskowa trwałość. Na organizmy żywe działa wyłącznie toksycznie. 

Organiczne połączenia Hg łatwo pokonują bariery biologiczne prowadząc do 

miejscowych lub ogólnoustrojowych dysfunkcji. Na jej działanie szczególnie 

wrażliwy jest ośrodkowy układ nerwowy. 

Określono stężenie Hg w dzikorosnących grzybach gatunku muchomor 

czerwony. Muchomor czerwony jest gatunkiem niejadalnym lecz popularnie 

rosnącym w różnych siedliskach, co przedkłada się na jego łatwą dostępność 

jako materiału do badań. Wykazano w której części morfologicznej (kapelusz, 

nóżka) metal ten ma większą zdolność kumulacji oraz czy występują różnice 

w zawartości Hg w próbkach zebranych z różnych lokalizacji na terenie Polski 

południowej (woj. śląskie i małopolskie). Określono czy poziom zawartości 

Hg w badanych próbkach mieści się w zakresie obowiązujących regulacji 

prawnych. 

Próbki grzybów dzielono manualnie na morfologiczne części (nóżki, kape-

lusze) i suszono napowietrznie. Stężenie Hg całkowitej w próbkach oznaczano  

metodą AAS (AMA 254, prod. Czech Republic).  

We wszystkich badanych próbkach grzybów (n  = 52) stwierdzono zawartość 

Hg w zakresie 0,133-4,632 ppm, średnio 0,708 ppm; w nóżkach 0,527 ppm, 

i w kapeluszach 0,889 ppm.  
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Wykazano, że Hg kumuluje się głównie w kapeluszach grzybów. Generalnie 

średnie stężenie Hg było statystycznie istotnie większe (p  < 00,1) w próbkach 

grzybów pochodzących z woj. małopolskiego (0,898 ppm) niż śląskiego  

(0,517 ppm). Natomiast największą zawartość Hg zanotowano w próbce 

zebranej na terenie miejscowości Sławków (woj. śląskie) (2,947 ppm w całym 

grzybie, 3,754 ppm w kapeluszu i 2,145 ppm w nóżce). Rozporządzenie 

Komisji (UE) 2018/73 określa najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości 

Hg, jako sumy jej związków, w grzybach dzikorosnących w ilośc i 0,5 mg/kg. 
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Tiolowane oleje silikonowe  

jako składnik kremów ochronnych stosowanych 

w profilaktyce chorób zawodowych 

Agnieszka Kulawik-Pióro, agnieszka.kulawik-pioro@pk.edu.pl, Katedra Chemii 

i Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika 

Krakowska, www.chemia.pk.edu.pl  

Anna K. Drabczyk, anna.drabczyk@pk.edu.pl, Katedra Chemii i Technologii 

Ogranicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, 

www.chemia.pk.edu.pl  

Joanna Kruk, joanna.kruk@urk.edu.pl, Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu 

Spożywczego, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy, 

https://wtz.urk.edu.pl/  

Magdalena Wróblewska, magdalena.wroblewska@umb.edu.pl, Zakład Farmacji 

Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uni-

wersytet Medyczny w Białymstoku, https://www.umb.edu.pl/  

Katarzyna Winnicka, katarzyna.winnicka@umb.edu.pl, Zakład Farmacji Stosowanej, 

Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku, https://www.umb.edu.pl/  

Justyna Tchórzewska, justyna.legiec95@gmail.com, Lubricant Supply Chain, Shell 

Business Operations Poland, https://www.shell.pl/ 

W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania tiolowanych olejów siliko-

nowych jako składnika kremów ochronnych, przeznaczonych do pracy w  śro-

dowisku mokrym. Tiolowany olej silikonowy otrzymano w reakcji syntezy 

poly[dimethylsiloxane-co-(3-aminopropyl)-methylsiloxane] (olej aminosilikonowy, 

Sigma Aldrich) z grupą karboksylową ligandu tiolowego (kwas 3 -merkapto-

propionowy) w obecności karbodiimidów jako czynników sprzęgających. 

W celu oceny efektywności otrzymanego związku wytworzono trzy receptury 

emulsji typu o/w. Emulsja E1 zawierała olej metylosilikonowy (POLSIL OM 100), 

emulsja E2 poly[dimethylsiloxane-co-(3-aminopropyl)-methylsiloxane], 

a emulsja E3 tiolowaną pochodną oleju aminosilikonowego (silicone-MPA). 

Wytworzone preparaty ochronne poddano ocenie ich właściwości fizykoche-

micznych. Określono ich stabilność, pH, przewodność, rozkład wielkości kropel  
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fazy rozproszonej, lepkość. Ponieważ skuteczność kremów ochronnych zależy 

także od właściwości mechanicznych i reologicznych produktu, oceniono 

także czy podczas symulacji rozprowadzania preparatu nas skórze następuje 

odtworzenie jego struktury. W toku badań wyznaczono także profil tekstury, 

zdolność bioadhezji a także sprawdzono ich odporność na wodę czy 

detergenty i zdolność okluzji. Krem ochronny E3 odznaczał się korzystnymi 

zdolnościami okluzji, rozprowadzania i adhezji. Cechy te wraz z wydłużonym 

czasem przebywania na skórze świadczą o tym, iż opracowana przez nasz 

zespół receptura kremu barierowego będzie skuteczna , jak i preferowana 

przez konsumentów. 
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Toksyczne oraz silnie absorbujące promieniowanie 

słoneczne aerozole atmosferyczne emitowane 

przez spalanie biomasy 

Bartłomiej Witkowski, bwitk@chem.uw.edu.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet War-

szawski, www.chem.uw.edu.pl 

Priyanka Jain, p.jain2@uw.edu.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, 

www.chem.uw.edu.pl 

Tomasz Gierczak, gierczak@chem.uw.edu.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet War-

szawski, www.chem.uw.edu.pl 

Ogrzewanie domów i mieszkań przez spalanie drewna oraz pożary lasów 

są głównymi globalnymi źródłami zanieczyszczeń związanymi ze spalaniem 

biomasy. Pożary lasów są zjawiskiem naturalnym, które w ostatnim czasie 

bardzo się nasiliło w wyniku postępującego ocieplania klimatu; przede 

wszystkim wyższych globalnych temperatur i wysuszonej ściółki leśnej. 

Wykorzystanie biomasy (paliwa pelletowego) do wytwarzania energii w skali 

przemysłowej jest z kolei wynikiem legislacji mającej na celu redukcję emisji 

gazów cieplarnianych.  

Spalanie drewna oraz innych rodzajów biomasy generuje dużą ilość sadzy, 

gazów cieplarnianych oraz jest źródłem emisji bardzo licznych związków 

organicznych do atmosfery. Emitowane w dużych ilościach organiczne 

i nieorganiczne zanieczyszczenia powietrza silnie absorbują promieniowanie 

słoneczne, zmieniają właściwości chmur, przez co mają znaczący wpływ na 

klimat. Jednocześnie wiele z nich jest szkodliwe dla organizmów żywych. 

Organiczne zanieczyszczenia powietrza, silnie absorbujące promieniowanie 

słoneczne tworzą tzw. brązowy węgiel, który ma znaczący wpływ na bilans 

radiacyjny Ziemi. 

Usuwanie organicznych zanieczyszczeń z atmosfery, zachodzące zarówno 

w fazie gazowej, jak i w wodzie atmosferycznej (w kroplach mgieł i chmur), 

zapoczątkowane jest reakcją z utleniaczami bądź przez promieniowanie 

słońca. W ciągu dnia, rodnik hydroksylowy (OH) jest najważniejszym atmo-

sferycznym utleniaczem. W prezentowanej pracy zbadane zostały przemiany 
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para-nitrofenolu w reakcji z rodnikiem OH w fazie ciekłej. p-Nitrofenol jest 

szkodliwym, organicznym zanieczyszczeniem powietrza oraz jednym z waż-

niejszych chromoforów brązowego węgla w atmosferze. Otrzymane wyniki 

pozwoliły na stwierdzenie, iż atmosferyczny czasu życia p-nitrofenolu 

w kroplach chmur (reakcja z rodnikiem OH), jest zdecydowanie krótszy od 

jego fotolitycznego czasu życia, związanego z usuwaniem chromoforów 

absorbujących promieniowanie UV-Vis. 



V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska”, 

29 kwietnia 2022 r., Wystąpienia Uczestników  

 

65 

Trawniki czy łąki? Co lepiej akumuluje pył zawieszony 

(PM) w terenie zurbanizowanym? 

Adam Nawrocki, adamnawrocki1996@gmail.com, Koło Naukowe Ogrodników SGGW, 

Wydział Ogrodniczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, www.sggw.edu.pl 

Robert Popek, robert_popek@sggw.edu.pl, Zakład Przyrodniczych Podstaw 

Ogrodnictwa, Katedra Ochrony Roślin, Instytut Nauk Ogrodniczych, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego, www.sggw.edu.pl 

Arkadiusz Przybysz, arkadiusz_przybysz@sggw.edu.pl, Zakład Przyrodniczych 

Podstaw Ogrodnictwa, Katedra Ochrony Roślin, Instytut Nauk Ogrodniczych, Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego, www.sggw.edu.pl 

Zanieczyszczenie powietrza stanowi bardzo poważny problem w dzisiej-

szych czasach. Rozwój miast przy jednoczesnym pomniejszaniu ośrodków 

ostoi zieleni znacząco pogorszył jakość powietrza. Zły stan jakości powietrza 

negatywnie wpływa na zdrowie i życie ludzkie, przyczyniając się do wielu 

poważnych chorób m.in. chorób układu oddechowego, chorób układu 

krążenia, udarów i nowotworów. Jednym z najniebezpieczniejszych zanie-

czyszczeń obecnych w powietrzu jest pył zawieszony (ang. particulate matter – 

PM). Transport drogowy jest głównym źródłem emisji PM w miastach. 

Jednym ze sposobów poprawy jakości powietrza jest fitoremediacja. Rozpo-

znano zdolność roślin (krzewów i drzew) do oczyszczania powietrza z PM. 

Niewiele jednak wiadomo na temat akumulacji PM przez rośliny zielne 

występujące na łąkach i trawnikach miejskich. Celem pracy było porównanie 

właściwości fitoremediacyjnych łąk i trawników miejskich. W tym celu 

materiał roślinny zebrano dwukrotnie (w czerwcu i sierpniu) w różnych 

odległościach od krawędzi jezdni (1 m, 8 m, 1 m). Zmierzono temperaturę, 

wilgotność gleby i stężenie PM w powietrzu, a także wykonano analizę 

akumulacji PM przez łąki i trawniki. W celu porównania efektywności 

akumulacji PM przez łąki i trawniki miejskie, otrzymane wyniki przeliczono 

na PM zaakumulowany na 1 m2 powierzchni łąki i trawników. Wyniki poka-

zują, że łąki utrzymują wyższą wilgotność i niższą temperaturę gleby niż 

trawniki. Badania wykazały, że łąki zaakumulowały większą ilość PM niż 

trawniki. Wyniki tych badań sugerują, że łąki miejskie znacznie skuteczniej 

usuwają PM z powietrza niż trawniki.  
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Wapnowanie – naturalny sposób ograniczenia 

środowiskowych skutków zakwaszenia gleb 

użytkowanych rolniczo 

Piotr Ochal, pochal@iung.pulawy.pl, Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, Instytut 

Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy 

Zakwaszenie gleb w sposób bezpośredni wpływa na ich jakość oraz 

potencjał produkcyjny poprzez zmniejszenie przyswajalności składników 

pokarmowych roślin, przede wszystkim związków zasadowych. Zakwaszenie 

gleb przyczynia się także do zmniejszenia zawartości próchnicy w glebie oraz 

wzrostu przyswajalności wielu niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego 

pierwiastków śladowych, takich jak np. kadm, ołów czy nikiel. Do nie-

bezpiecznych skutków środowiskowo-produkcyjnych należy zaliczyć również 

ograniczenie pobrania przez rośliny składników pokarmowych takich jak azot 

czy fosfor, przez co w wyniku wymywania przedostają się one do wód 

gruntowych, powodując eutrofizację. Obniżenie wartości pH poniżej 4,5 

może wskazywać na silną degradację środowiska glebowego. Ponad 50% gleb 

użytków rolnych charakteryzuje się bardzo kwaśnym i kwaśnym odczynem. 

Aktualnie oszacowane zapotrzebowanie na środki wapnujące wynosi około 

30,9 mln ton CaO w skali kraju. W celu przeciwdziałania negatywnym 

skutkom zakwaszenia gleb proponuje się szereg zaleceń służących regu lo-

waniu odczynu gleb. Do najpopularniejszych i najskuteczniejszych zabiegów 

tego typu można zaliczyć wapnowanie gleb. Pozytywne działanie wapna 

polega przede wszystkim na stymulacji mikroorganizmów glebowych, przez 

co zwiększa się ich aktywność w glebie, a co za tym idzie również przy-

swajalność składników pokarmowych dla roślin. Pozytywny efekt wapno-

wania to również zwiększenie potencjału produkcyjnego gleb i zmniejszenie 

negatywnego wpływu na ekosystemy glebowe.  
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Wpływ obecności bakterii glebowych i środków 

chwastobójczych na kiełkowanie nasion  

roślin uprawnych 

Natalia Lisiecka, lisiecka.natalia97@gmail.com, Instytut Technologii i Inżynierii 

Chemicznej, Politechnika Poznańska 

Anna Parus, anna.parus@put.poznan.pl, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, 

Politechnika Poznańska 

Gleba jest siedliskiem ogromnej różnorodności organizmów, takich jak: 

grzyby, bakterie, sinice, glony i nicienie. Wiele bakterii glebowych przy -

czynia się do procesu rozkładu zanieczyszczeń (w tym herbicydów), a także 

do poprawy fizycznej struktury gleby. Bakterie mogą także oddziaływać na 

rośliny – stymulować kiełkowanie nasion, przyspieszać wzrost korzeni, czy  

inicjować rozwój korzeni wtórnych.  

Celem pracy była ocena wpływu obecności herbicydów i bakterii zdolnych 

do biotransformacji sulfonomoczników na kiełkowanie roślin uprawnych. 

W ramach eksperymentu wykonano krótkoterminowe testy kiełkowania 

z zastosowaniem szczepów bakteryjnych Hansschlegelia zhihuaiae i Bacillus 

subtilis. Układy badawcze stanowiły zarówno substancja aktywna wchodząca 

w skład preparatów komercyjnych, czyli jodosulfuron metylosodowy 

[Na][ISM], jak i herbicydowe ciecze jonowe [Chol][ISM] i [C12Chol][ISM]. 

Badania przeprowadzono z zastosowaniem gleby OECD jako gleby refe-

rencyjnej i nasion kukurydzy zwyczajnej (Zea Mays) jako modelowej rośliny 

uprawnej. Ocenę fitotoksyczności dokonano na podstawie pomiarów długości 

pędów i korzeni roślin, oraz liczby wykiełkowanych nasion.  

Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu określono aktywność 

herbicydową badanych związków. Uzyskane wyniki testów kiełkowania 

wskazały, iż obecność bakterii Hansschlegelia zhihuaiae nie spowodowała 

redukcji negatywnego wpływu substancji aktywnej na kiełkowanie, oraz 

wzrost długości pędów i korzeni kukurydzy zwyczajnej. Natomiast aplikacja 

bakterii Bacillus subtilis umożliwiła ograniczyć negatywny wpływ herbicydu 

na wzrost i rozwój rośliny. Co więcej, przekształcenie herbicydu w herbi-
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cydowe ciecze jonowe nie przyczyniło się do zredukowania toksycznego 

działania preparatów chwastobójczych.  

Praca została zrealizowana w ramach grantu OPUS 15 ufundowanego 

przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji 2018/29/B/NZ9/01136.  
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Wpływ terminu klucia na cechy historii życiowej 

i fizjologię u ważki z północnej granicy 

zasięgu geograficznego 

Mateusz Raczyński, matracz92@gmail.com, Zakład Ochrony Ekosystemów, Instytut 

Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, www.iop.krakow.pl  

Szymon Śniegula, szymon.sniegula@gmail.com, Zakład Ochrony Ekosystemów, 

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, www.iop.krakow.pl 

Zmiany klimatu mają wpływ na zasięgi geograficzne, historie życiowe (np. 

terminy klucia i wylotów owadów, tempo wzrostu, liczba pokoleń/rok) oraz 

interakcje ekologiczne organizmów. Skutkiem tego mogą być zmiany dynamiki 

w lokalnych populacjach oraz całych ekosystemach. Dlatego ważne jest 

badanie w jaki sposób zmiany klimatu oraz historii życiowych wpłyną na 

interakcje między organizmami, a ostatecznie na ich kondycję i cechy zwią-

zane z sukcesem rozrodczym. Został przeprowadzony eksperyment labora-

toryjny na gatunki ważki Ischnura elegans, której stadium larwalne żyje 

w wodzie, a po wylocie jako forma doskonała na lądzie. Jaja zostały pozyskane 

od dorosłych samic zebranych z dwóch populacji przy północnej granicy 

występowania tego gatunku. Jaja zebrano w dwóch terminach, co pozwoliło 

stworzyć dwie grupy fenologiczne – wcześnie i późno klujące się. Zostały one 

następnie podzielone na dwie grupy temperaturowe, pierwsza odpowiadająca 

obecnym warunkom, druga z podwyższoną temperaturą symulującą ocieplenie 

klimatu do końca XXI wieku. W opisanych grupach eksperymentalnych larwy 

były hodowane po osiem sztuk/pojemnik. Mierzono następujące cechy: 

tempo wzrostu (masa/długość rozwoju), przeżywalność larw do wylotu, 

aktywność fenoloksydazy w czasie wylotu – cecha wskazująca na kondycję 

immunologiczną ważki. Podwyższona temperatura przyspieszyła tempo 

wzrostu. Stwierdzono zwiększoną aktywność fenoloksydazy u osobników 

wcześnie klujących się (w szczególności u samic), lecz tylko w temperaturze 

symulującej ocieplenie klimatu. Nie stwierdzono wpływu terminu klucia 

i temperatury na przeżywalność. Wyniki sugerują pozytywny wpływ ocieplenia 

klimatu oraz wczesnego klucia na kondycję i sukces rozrodu organizmów 

zmiennocieplnych.  
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Wykorzystanie dwuskładnikowych luminescencyjnych 

systemów sensorycznych do badań kinetyczno-

kalorymetrycznych procesów otrzymywania 

biomateriałów o strukturze porowatej 

Łucja Maślerz, lucja.maslerz@student.pk.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe Chemii 

Fizycznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska; 

www.pk.edu.pl 

Maciej Pilch, pilchmac@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Chemii Fizycznej, 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska; www.pk.edu.pl 

Joanna Ortyl, joanna.ortyl@pk.edu.pl, Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej, 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, 

https://joannaortyl.pl/ 

W dzisiejszych czasach nowoczesne biomateriały zyskują coraz większa 

popularność szczególnie w obrębie medycyny i dziedzin pokrewnych. Choć 

znane są metody kontrolowanego wytwarzania tych materiałów, a nawet 

metody pozwalające na kontrolowane wytwarzanie trójwymiarowych bio-

struktur, to wciąż dużym problemem jest monitorowanie parametrów 

procesowych oraz kontrola takich zaawansowanych procesów produkcyjnych 

jak bio-druk 3D w czasie rzeczywistym.  

W ramach opisanych prac badawczych opracowano innowacyjne dwu -

składnikowe luminescencyjne systemy sensoryczne dedykowane do badań 

kinetyczno-kalorymetrycznych procesów otrzymywania biomateriałów o struk-

turze porowatej na drodze fotopolimeryzacji. Do roli sensorów lumi -

nescencyjnych w tych systemach przebadano związki organiczne z rodziny 

kumaryn oraz związki organiczno-nieorganiczne z rodziny kompleksów 

lantanowców (europu, terbu oraz samaru). W ramach prowadzonych badań 

do roli sensora kinetycznego wybrano kumarynę 1, natomiast do roli sensora 

kalorymetrycznego kilka diketonowych kompleksów europu (III). W następnej 

kolejności przeprowadzono testy aplikacyjne opracowanych systemów senso-

rycznych poprzez pomiar kinetyki oraz efektów cieplnych modelowej reakcji 

fotopolimeryzacji dla monomeru akrylanowego TMPTA. Pomiary te prowa-
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dzono stosując technologię FPT (ang. Fluorescent Probe Technology) oraz 

opracowane testowe luminescencyjne systemy sensoryczne. Spośród przeba -

danych systemów najlepsze wyniki uzyskano dla systemu bazującego na 

kumarynie 1 oraz kompleksie europu zawierającym ligand stabilizujący 

w postaci fenantroliny – Eu (TTA)3Phen. Pomiary prowadzono dla próbek 

o różnym początkowym stężeniu fotoinicjatora. W celu zweryfikowania 

poprawności działania opracowanych systemów sensorycznych pod względem 

pomiarów kinetycznych wyznaczono zależność odwrotności czasu indukcji 

polimeryzacji od początkowego stężenia fotoinicjatora, która zgodnie z oczeki-

waniami przyjęła postać liniową. Podobnie wyznaczono zależność szybkości 

polimeryzacji od początkowego stężenia fotoinicjatora. Natomiast w celu 

zweryfikowania poprawności działania systemów w odniesieniu do pomiarów 

kalorymetrycznych uzyskane wartości całkowitego ciepła reakcji fotopoli-

meryzacji porównano z wynikami uzyskanymi przy pomocy skaningowej 

kalorymetrii różnicowej oraz z danymi literaturowymi, uzyskując zadowa-

lającą zbieżność wyników (błąd na poziomie 15%).  

Podsumowując można stwierdzić, iż w wyniku zrealizowanych prac 

badawczych opracowano innowacyjne w pełni funkcjonalne dwuskładnikowe 

systemy sensoryczne do pomiarów kinetyczno-kalorymetrycznych. Opracowane 

systemy absorbują promieniowanie z zakresu UV-Vis oraz przy zastosowaniu 

technologii FPT mogą służyć do monitorowania fotopolimeryzacji w trybie 

on-line. Dlatego mogą one zostać z powodzeniem zastosowane do monito-

rowania parametrów procesowych oraz kontroli zaawansowanych procesów 

otrzymywania bio-struktur porowatych, takich jak bio-druk 3D. 
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Wykorzystanie innowacyjnych luminescencyjnych 

systemów sensorycznych do testów konstrukcji 

budowlanych dla zwiększenia komfortu 

oraz bezpieczeństwa przechodniów 

Dawid Kiesiewicz, dawid.kiesiewicz@student.pk.edu.pl, Politechnika Krakowska 

im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej  

Maciej Pilch, maciej.pilch@doktorant.pk.edu.pl, Politechnika Krakowska im. Tadeusza 

Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 

Joanna Ortyl, joanna.ortyl@pk.edu.pl, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Koś-

ciuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 

Paweł Jamróz, pawel.jamroz@student.pk.edu.pl, Politechnika Krakowska im. Tadeusza 

Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 

Roman Popielarz, roman.popielarz@pk.edu.pl, Politechnika Krakowska im. Tadeusza 

Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 

Łukasz Flaga, lukasz.flaga@pk.edu.pl, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Koś-

ciuszki Wydział Inżynierii Lądowej 

Renata Kłaput, renata.klaput@pk.edu.pl, Politechnika Krakowska im. Tadeusza 

Kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej 

Andrzej Flaga, andrzej.flaga@pk.edu.pl, Politechnika Krakowska im. Tadeusza 

Kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej 

Na etapie projektowania konstrukcji budowlanych w szczególności nale -

żących do budynków wysokościowych wymagane jest zbadanie wytrzymałości 

tych konstrukcji na działanie wiatru oraz anormalnych zjawisk atmosfe-

rycznych. Badania takie prowadzi się w tunelach aerodynamicznych i polegają 

one na mapowaniu rozkładu ciśnienia na powierzchniach modeli 3D stano-

wiących odwzorowanie projektowanych konstrukcji w zadanej skali. Obecnie 

do mapowania ciśnienia na konstrukcjach budowlanych w trakcie testów 

aerodynamicznych wykorzystuje się głównie techniki zatyczkowe z ręcznym 

montażem czujników ciśnienia. Montowane kanały ciśnieniowe mają formę 

rurek o średnicy wewnętrznej od 0,8 mm do kilkunastu milimetrów, połą-

czonych z wężykami o takiej samej średnicy, transportującymi sygnał ciśnie-
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niowy w postaci słupa powietrza do wielokanałowych skanerów ciśnień. 

Problemem tej techniki jest czasochłonność, pracochłonność oraz wysokie 

koszty przygotowania modelu. Dodatkowo przy bardzo skomplikowanych 

geometrycznie budowlach montaż czujników ciśnienia staje się praktycznie 

niemożliwy. Rozwiązaniem tego problemu jest użycie technologii SQ-PSP 

(ang. Solvent Quenching Pressure Sensitive Paints). SQ-PSP to innowacyjne 

spektroskopowe systemy pomiarowe. W ramach prowadzonych prac badaw-

czych udało się opracować luminescencyjne systemy sensoryczne charakte-

ryzujące się wysoką czułością w układach SQ-PSP. Systemy te zostały nazwane 

jako powłoki czułe na ciśnienie z wygaszaniem rozpuszczalnikowym (SQ-PSP). 

W skład takich systemów poza sensorem luminescencyjnym  wchodzi bowiem 

powłoka polimerowa oraz rozpuszczalnik organiczny. Zasada działania tych 

systemów polega na zmianie intensywności luminescencji powłoki, na skutek 

jej wygaszania przez cząsteczki rozpuszczalnika, podczas zmiany ciśnienia 

w układzie. Głównym celem prowadzonych badań jest opracowanie systemów 

SQ-PSP charakteryzujących się właściwościami pozwalającymi na ich wyko -

rzystanie do testów aerodynamicznych budynków wysokościowych.  
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Zastosowanie inhibitorów ureazy  

do redukcji emisji amoniaku z nawozu RSM® 

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

Szkoła Doktorska dyscyplina nauki chemiczne  

Regulacje nawozowe implementowane na terenie naszego kraju oraz dy-

rektywa PE i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów 

zanieczyszczeń atmosferycznych (dyrektywa NEC) nakłada konieczność 

stosowania inhibitorów ureazy dla nawozów mocznikowych w tym RSM®. 

Nawóz RSM® jest wysokoskoncentrowanym roztworem saletrzano-moczni-

kowym, który zawiera w sobie azot w trzech formach: azotanową, amonową 

oraz amidową. Amidowa forma azotu, stanowiąca połowę zawartego w RSM® 

azotu, jest dostępna dla roślin po hydrolizie przeprowadzonej przez enzym 

ureazy. Enzym ureazy uwalnia do środowiska naturalnego składnik pokarmowy 

nawozu zanim roślina zdąży z niego skorzystać. Obecny w glebie enzym 

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) thiopho-

sphoric triamide. Dla zbadania możliwych do zastosowania potencjalnych 

inhibitorów ureazy skonstruowano urządzenie pozwalające na absorpcję 

amoniaku ulatniającego się z próbki hydrolizowanej przez ureazę. Próbę 

nawozu umieszczono na powierzchni gleby w specjalnej komorze. Umożli-

wiono stały przepływ powietrza nad powierzchnią gleby. Powietrze to 

kierowano następnie do płuczek z roztworem absorbenta. Do ustalenia ilości 

uwalniającego się amoniaku posłużył analizatorem do oznaczania amoniaku 

z zastosowaniem przepływowej analizy wstrzykowej z detekcją spektrofoto-

metryczną (FIA). Przeprowadzono szereg syntez chemicznych w celu opra-

cowania pochodnej związku NBPT która była by równie silnym inhibitorem 

ureazy oraz wykazywała większą rozpuszczalność w nawozie RSM®.  

Kolejnym krokiem już po wybraniu związku o oczekiwanych właściwo-

ściach i trwałości powinny być testy polowe określające wpływ na plonowanie.   
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Zastosowanie metody chromatografii gazowej sprzężonej 

z detektorem chemicznym i sensorycznym w analizach 

odorantów z obiektów gospodarki komunalnej – 

możliwości i perspektywy zastosowania 

Radosław Barczak, rbarczak@chem.uw.edu.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet 

Warszwawski 

W pracy dokonano przeglądu literatury w zakresie wykorzystania chro-

matografii gazowej sprzężonej z detektorami chemicznym oraz sensorycznym 

w pod kątem wykorzystania w analizach odorantów z obiektów gospodarki 

komunalnej. Przedmiotowe w pracy metody badawcze badania odorantów 

wykorzystują różne procedury pomiarowe. W pracy wskazano elementy 

różnicujące procedury, a także czynniki, które mogą na ich przebieg wpływać. 

Określono główne etapy procedury pomiarowej uwzględniające: (1) pobie -

ranie i przygotowanie próbek, (2) rozdzielenie analitów i podział strumienia 

eluatu między detektor chemiczny i port detekcji węchowej, (3) analizy 

chemicznej, (4) analizy sensorycznej, oraz (5) interpretacji uzyskanych danych. 

Określono krytyczne czynniki każdego etapu wpływające na wynik analizy 

takie jak koelucje, zmienność wrażliwości węchowej w obrębie populacji, 

trening osób oceniających, cykle oddechowe, stosowane deskryptory zapa-

chowe. Wskazano możliwości zastosowania metody w analizach emisji odo-

rantów z obiektów gospodarki komunalnej. Najczęstszym celem stosowania 

metody była identyfikacja i analiza odorantów występujących w stężeniach 

poniżej progów wykrywalności stosowanych metod analitycznych. Zesta-

wienie wyników analizy chemicznej i sensorycznej stwarza możliwości 

zgłębienia wiedzy na temat udziału poszczególnych substancji zapachowych 

w smudze odorów. Charakter, intensywność i hedoniczny ton zapachu można 

oceniać dla rozdzielanych związków jednocześnie z analizami chemicznymi. 

Umożliwia to dokładniejsze zrozumienie, w jaki sposób odoranty  i ich 

względne stężenia są powiązane z cechami odorów.  
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Zastosowanie pochodnych kumaryny jako sondy 

fluoroscencyjne w monitorowaniu przebiegu  

post-processingu biowydruków 3D 

Paweł Jamróz, pawel.jamroz42@gmail.com, Wydział Inżynierii i Technologii Che-

micznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, chemia.pk.edu.pl 

Maciej Pilch, maciej.pilch@doktorant.pk.edu.pl, Wydział Inżynierii i Technologii 

Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, chemia.pk.edu.pl 

Dawid Kiesiewicz, dawid.kiesiewicz@student.pk.edu.pl, Wydział Inżynierii i Technologii 

Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, chemia.pk.edu.pl 

Joanna Ortyl, joanna.ortyl@pk.edu.pl, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, chemia.pk.edu.pl; Photo4Chem sp. 

z o.o., Kraków, photo4chem.com; Photo Hi Tech sp. z o.o., Kraków, photohitech.com 

Druk 3D znajduje obecnie wiele zastosowań praktycznych, począwszy od 

tworzenia prostych modeli, prototypów oraz demonstratorów technologii, 

poprzez produkcję detali funkcjonalnych, a skończywszy na wytwarzaniu 

zaawansowanych elementów z inteligentnych materiałów na potrzeby prze-

mysłu wysokich technologii. Szczególną uwagę przykuwa jednak możliwość 

tworzenia biokompatybilnych detali lub nawet druk żywych tkanek, uży-

wanych w transplantologii, tworzeniu urządzeń medycznych, produkcji mięsa 

czy badaniach przesiewowych. Ze względu na złożoność procesu biodruku 3D 

ten sektor rynku druku 3D jest nadal stosunkowo słabo rozwinięty. Badacze 

i naukowcy wciąż pracują nad rozwiązaniem wielu problemów jakie stawia ta 

technologia. Niezbędny jest dobór odpowiednich parametrów procesowych, 

zastosowanie właściwych biokompatybilnych materiałów oraz zaprojektowanie 

i zbudowanie funkcjonalnych biodrukarek 3D klasy przemysłowej. Istotnym 

problemem jest również wystawianie żywych komórek na długotrwałe działa-

nie promieniowania ultrafioletowego w trakcie obróbki poprodukcyjnej bio -

wydruków. W trakcie procesu druku 3D komórki są umieszczane na strukturze  

pełniącej dla nich funkcję rusztowania. Po zakończeniu druku 3D otrzymana 

struktura musi zostać dosieciowana pod wpływem światła UV. Aby znaj-

dujące się na rusztowaniu komórki nie uległy uszkodzeniu niezbędnym jest 
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dobranie optymalnego czasu naświetlania wydruku oraz odpowiedniej cha-

rakterystyki światła UV stosowanego w tym procesie.  

W ramach prowadzonych prac badawczych przetestowano możliwość 

zastosowania wybranych pochodnych kumaryny jako sond fluorescencyjnych 

umożliwiających monitorowanie przebiegu fotopolimeryzacji podczas sie-

ciowania modelowych struktur kostnych. W tym celu przeanalizowano widma 

fluorescencji wspomnianych związków, a następnie przy zastosowaniu 

technologii FPT (ang. Fluorescence Probe Technology) zbadano możliwość ich 

zastosowania do monitorowania przebiegu obróbki poprodukcy jnej przy-

kładowych modeli biowydruków światłem UV o różnych długościach fali.  

Podziękowania: Niniejsze badania były finansowane z projektu MEiN 

numer umowy SKN/SP/496719/2021 tytuł projektu: „Projekt i budowa 

nowego typu drukarki 3D VAT do druku fotoutwardzlanych nanokompozytów 

polimerowych” realizowanego w okresie od 06-2021 do 06-2022. 
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Zastosowanie światła do inicjowania procesów 

fotopolimeryzacji – nowe trendy i nowe możliwości 

od materiałów powłokowych  

do trójwymiarowych struktur 3D 

Małgorzata Noworyta, noworyta.mal@gmail.com, Wydział Inżynierii i Technologii 

Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, 

www.pk.edu.pl 

Monika Topa-Skwarczyńska, monika.topa@doktorant.pk.edu.pl, Wydział Inży-

nierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

w Krakowie, www.pk.edu.pl 

Dawid Kiesiewicz, dawid.kiesiewicz@student.pk.edu.pl, Wydział Inżynierii i Tech-

nologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, 

www.pk.edu.pl 

Joanna Ortyl, joanna.ortyl@pk.edu.pl, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, www.pk.edu.pl; 

Photo4Chem sp. z o.o., Kraków, www.photo4chem.com; Photo HiTech sp. z o.o., 

Kraków, www.photohitech.com 

Fotopolimeryzacja jest ciągle rozwijającą się techniką z uwagi na wiele 

zalet takich jak możliwość prowadzenia procesu w temperaturze pokojowej 

czy uzyskanie dużych szybkości reakcji polimeryzacji. Istotną cechą fotopoli-

meryzacji jest również jej zachodzenie jedynie w punkcie naświetlanym 

danego materiału. Niewątpliwie, wielką zaletą tych procesów jest małe zużycie 

energii co pozytywnie wpływa na środowisko naturalne i na ograniczenie 

kosztów wytworzenia produktów. Ponadto spektrum zastosowań fotopolime -

ryzacji jest bardzo szerokie. Początkowo fotopolimeryzację stosowano 

głównie w przemyśle powłokotwórczym, np. do otrzymywania bezrozpusz-

czalnikowych farb czy lakierów, a także do otrzymywania światłoutwar-

dzalnych wypełnień stomatologicznych nowej generacji. Obecnie procesy 

fotopolimeryzacji są coraz częściej wykorzystywane w fotoutwardzalnym 

druku 3D który to staje się coraz bardziej popularny m.in. w stomatologii do 

otrzymywania światłoutwardzalnych materiałów dentystycznych (takich jak 

korony, mostki, modele stomatologiczne oraz produkty stosowane w orto-
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doncji). Druk 3D wykorzystywany jest także w innych dziedzinach takich jak  

jubilerstwo, przemysł spożywczy, elektroniczny, kosmiczny czy medycyna. 

Zastosowanie utwardzania światłem w druku 3D pozwala na uzyskanie 

wydruku o bardzo dużej dokładności i precyzji wykonania zadanych kształtów 

co pozwala otrzymać produkt końcowy nierzadko niemożliwy do wykonania 

innymi metodami. Przykładem tego są wytwory z pustym wnętrzem co 

zmniejsza końcową wagę produktów oraz te które posiadają w swoim wnętrzu 

kanaliki o bardzo małej średnicy.  

W tej pracy przedstawiono nowe kompozyty, które znalazły zastosowanie 

w fotoutwardzalnym druku 3D oraz w stomatologii do otrzymywania 

wypełnień dentystycznych nowej generacji. Omówiono podstawowe badania 

spektroskopowe składników kompozytów oraz dokonane pomiary kinetyczne 

nowych kompozytów przy zastosowaniu techniki Real-Time FT IR przy 

naświetlaniu diodą Vis Led z maksimum emisji 405 nm.   

Podziękowania: Niniejsze badania były finansowane z projektu MEiN 

numer umowy SKN/SP/496719/2021 tytuł projektu: „Projekt i budowa 

nowego typu drukarki 3D VAT do druku fotoutwardzlanych nanokompozytów 

polimerowych” realizowanego w okresie od 06-2021 do 06-2022. 
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Zastosowanie technik analitycznej spektrometrii 

atomowej w ocenie stanu jakości środowiska 

Michał Janeda, Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej, Politechnika Poznańska 

Mariusz Ślachciński, Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej, Politechnika Poznańska 

Obecnie jednym z głównych zastosowań technik instrumentalnych jest 

analityka środowiskowa, a w szczególności oznaczanie metali w próbkach 

gleb, wód naturalnych, powietrza oraz roślin.  

Metody spektrometrii atomowej, wśród których wyróżnić można techniki 

absorpcyjne z atomizacją w płomieniu (F AAS) lub w kuwecie grafitowej (ET 

AAS), a także techniki emisyjne: z plazmą sprzężona indukcyjnie (ICP OES) 

oraz plazmą indukowaną mikrofalowo (MIP OES), to najczęściej stosowana 

grupa technik analitycznych, umożliwiających oznaczenie ponad osiemdzie-

sięciu pierwiastków głównych i śladowych zarówno w próbkach organicz-

nych, jak i nieorganicznych na poziomie μg L-1.  

Możliwość jednoczesnego oznaczenia wielu pierwiastków na bardzo 

niskich poziomach stężeń w próbkach o skomplikowanej matrycy, wymaga 

stosowania zaawansowanych technik łączonych. Przykładem takiej techniki, 

przystosowanej do oznaczania pierwiastków takich jak: As, Bi, Cd, Ge, Hg, In, 

Pb, Se, Sb, Sn, Tl i Te jest chemiczne lub fotochemiczne generowanie 

wodorków i/lub par pierwiastków w połączeniu z optycznym spektrometrem 

emisyjnym plazmy indukowanej mikrofalowo z rozpyleniem ultradźwięko -

wym (CVG/PVG-USN-MIP OES). Układ umożliwia efektywne wydzielanie 

z próbki oraz wprowadzenie do źródła atomizacji/wzbudzenia/jonizacji i ozna-

czenie zarówno pierwiastków tworzących lotne formy, jak i pierwiastków, 

które tych form nie tworzą. Ponadto nie jest wymagane stosowania odczyn -

ników, mogących wpływać na skład próbki, a także obniżyć granice wykry-

walności.  
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Znaczenie i metody modelowania usług  

ekosystemowych gleb 

Sylwia Pindral, spindral@iung.pulawy.pl, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony 

Gruntów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut 

Badawczy, www.iung.pl 

Bożena Smreczak, bozenas@iung.pulawy.pl, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony 

Gruntów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut 

Badawczy, www.iung.pl 

Gleby są jednym z odnawialnych zasobów Ziemi, ale przywrócenie pier-

wotnych właściwości gleb może zająć setki, a nawet tysiące lat. Dlatego 

istotne w ochronie gleb jest zrozumienie, jak ważne pełnią funkcje i jak dużo 

korzyści czerpie człowiek, odpowiednio gospodarując zasobami glebowymi. 

Jednym z podstawowych aspektów zarządzania glebami jest określenie ich 

usług ekosystemowych wraz z jakościowo-ilościową analizą ich przestrzen-

nego zróżnicowania. Celem badań było porównanie dostępnych metod 

modelowania usług ekosystemowych gleb, dedykowanych różnym interesa-

riuszom. Zarówno w Europejskiej Strategii Glebowej oraz Europejskim 

Zielonym Ładzie zwraca się uwagę na konieczność monitoringu właściwości 

gleb i pełnionych przez nie funkcji ekosystemowych. Pierwszym krokiem do 

zrozumienia i wykonania ich przestrzennego zróżnicowania było porównanie 

dwóch różnych typów modeli: jakościowego – opartego na wykorzystaniu 

dostępnych materiałów kartograficznych oraz technik GIS, oraz ilościowego – 

z wykorzystaniem sieci bayesowskich do opracowania map usług ekosyste-

mowych dla powiatu puławskiego. Przeprowadzone analizy wskazują na to, 

że model jakościowy może być stosowany w dowolnym obszarze badań na 

całym świecie bez dodatkowego szkolenia pracowników i jest łatwy w mo-

dyfikacji. Dwa porównywalne modele, bez względu na typ danych mogą być 

aktualizowane przez użytkowników poprzez dodawanie nowych zestawów 

danych, jednakże w przypadku modelu jakościowego proces ten jest czaso-

chłonny i wymaga modyfikacji całego procesu przetwarzania danych. Biorąc 

pod uwagę rosnącą ilość i jakość dostępnych baz danych dla całej Europy, 



V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska”, 

29 kwietnia 2022 r., Wystąpienia Uczestników  

 

82 

modele statystyczne oferują zautomatyzowany sposób wykonywania nowych, 

zaktualizowanych map, wraz z walidacją modelu. Przeprowadzone badania 

wskazują, że mimo widocznych różnic w technice wykonywania map usług 

ekosystemowych gleb przedstawione modele mogą być zastosowane przez 

samorządy, specjalistów monitorujących zmiany środowiska, rolników, jak 

i właścicieli gruntów. 
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