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Program Konferencji 
 

14 września 2018 r. 
 

Sala Audytoryjna 33 w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej,  

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok 

 

09.00 - 10.00  Rejestracja uczestników konferencji 

10.00 - 10.30  Uroczyste powitanie uczestników konferencji i zaproszonych gości 

 

Sesja 1 - plenarna – prowadząca: dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB 

 
10.30 - 11.15  Wojciech J. Szypuła, Marta Fijałkowska, Agnieszka Pietrosiuk – Badanie wpływu 

światła na biosyntezę inhibitorów esteraz cholinowych i hamowanie aktywności 

acetylocholinoesterazy w aksenicznych kulturach gametofitów Huperzia selago (L.) 

Bernh. ex Schrank et Mart. 

11.15 - 12.00  Grażyna Łaska, Katarzyna Łogwiniuk – Analizy statystyczne w badaniach 

botanicznych i środowiskowych – wskaźniki ekologiczne i waloryzacyjne  

12.00 - 12.30  DYSKUSJA  

12.30 - 13.00  Przerwa na kawę 

  

            Sesja 2 – prowadzący: dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB 

 
13.00 -13.20 Beata Plitta-Michalak, Marcin Michalak, Katarzyna Kurek, Ewelina Ratajczak – 

Wpływ spermidyny na żywotność podsuszanych i przechowywanych nasion klonu 

srebrzystego (Acer saccharinum L.) 

13.20 - 13.40 Honorata Kiljanek, Katarzyna Ciąćka, Marcin Tymiński, Paweł Staszek, Urszula 

Krasuska, Agnieszka Gniazdowska – Trochę chłodu dla wigoru – chłodna 

stratyfikacja jako zabieg prowadzący do ustępowania spoczynku nasion. Zmiany 

parametrów jakości nasion jabłoni (Malus domestica Borkh.) w czasie stratyfikacji 

13.40 - 14.00  Paweł Rogowski, Wioleta Wasilewska-Dębicka, Aleksandra Urban, Elżbieta 

Romanowska – Regulacja gospodarki azotowej u roślin C4 a ich aktywność 

fotosyntetyczna 

14.00 - 14.20 Marta Talarek-Karwel, Andrzej Bajguz, Alicja Piotrowska-Niczyporuk – Udział 24-

epibrassinolidu w adaptacji glonu Acutodesmus obliquus do stresu indukowanego 

jonami ołowiu 
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14.20 - 14.50  DYSKUSJA  

14.50 -16.00 Przerwa na obiad 

 

Sesja 3 – prowadząca: Prof. Sergey Dromashko 

 
16.00 - 16.20 Grażyna Łaska, Aneta Sienkiewicz – Modelowanie matematyczne w badaniach 

środowiskowych 

16.20 - 16.40 Zofia Tyszkiewicz – Zmiany zachodzące w kolejnych dwu latach w strukturach 

zbiorowisk grzybów Micromycetes zasiedlających murszejącą glebę w dolinie rzeki 

Supraśl  

16.40 - 17.00  Grażyna Łaska, Aneta Szymajda – Ocena energetycznych właściwości odchodów 

zwierzęcych „cow dung” 

17.00 - 17.30   DYSKUSJA 

17.30 - 18.00  Przerwa na kawę 

 

Sesja 4 – prowadzący: dr hab. Ewelina Ratajczak  

 
18.00 - 18.20  Magdalena Chmur, Andrzej Bajguz – Ekstrakcja i izolacja brassinosteroidów z 

materiału roślinnego 

18.20 - 18.40  Mateusz Kawka, Katarzyna Sykłowska-Baranek, Agnieszka Pietrosiuk – Roślinne 

systemy tkankowe w intensyfikacji wytwarzania metabolitów wtórnych 

18.40 - 19.00  Sergey Dromashko – System of teaching masters-biologists in Graduate School of 

the National Academy of Sciences of Belarus 

19.00 - 19.20  Monika Łukjaniuk, Jolanta Piekut, Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Małgorzata 

Krasowska, Magdalena Dołżyńska, Dorota Dec, Sławomir Obidziński – Analiza 

porównawcza naturalnych miodów pszczelich pochodzących z różnych pasiek   

 

19.20 - 20.00  DYSKUSJA GENERALNA KONFERENCJI  
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Warsztaty terenowe i laboratoryjne 
15 września 2018 r. 

 
Warsztaty terenowe i laboratoryjne odbędą się w terenie i w laboratoriach Wydziału 

Budownictwa i Inżynierii Środowiska (WBiIŚ) Politechniki Białostockiej (ul. Wiejska 45 E) 

oraz w laboratoriach Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku (ul. Konstantego 

Ciołkowskiego 1J).  
Warsztaty terenowe odbędą się w zbiorowiskach roślinnych Parku Las Zwierzyniecki i w 

salach zielnikowych Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska, a warsztaty 

laboratoryjne (nr 2 i 3) w salach laboratoryjnych Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej i 

Kształtowania Środowiska (WBiIŚ, PB, ul. Wiejska 45E) (patrz Mapa Kampusu PB). 

 

I - Miejsce obrad konferencji - 14.09.2018 r - Sala Audytoryjna 33 w Centrum Nowoczesnego 

Kształcenia Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok 

E - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (WBiIŚ) Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 

45 E  

E - Sale warsztatów laboratoryjnych w dniu 15.09.2018 r. Miejsce spotkania przed warsztatami 

terenowymi i sal laboratoryjnych Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej  i Kształtowania 

Środowiska  
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Warsztaty laboratoryjne (nr 1) - Techniki molekularne w ocenie genetycznej zmienności 

gatunków - odbędą się w Zakładzie Genetyki i Ewolucjonizmu w Instytucie Biologii Uniwersytetu 

w Białymstoku (ul. Konstantego Ciołkowskiego 1J) (patrz Mapa - Uniwersyteckie Centrum 

Przyrodnicze).  
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Osoby prowadzące warsztaty terenowe i laboratoryjne  
 

dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB,  

dr hab. Katarzyna Jadwiszczak,  

dr Beata Matowicka, 

dr Zofia Tyszkiewicz,  
mgr Sylwia Kiercul 

 
Cel warsztatów: Zapoznanie się z metodami fitosocjologicznymi w zakresie identyfikacji 

zbiorowisk roślinnych, gatunków roślin i porostów. Zapoznanie się z innowacyjnymi metodami i 

technikami badawczymi w zakresie botaniki farmaceutycznej, badań genetycznych i 

mykologicznych oraz ich praktycznym zastosowaniem w obszarze badań nad zachowaniem 

różnorodności biologicznej roślin i grzybów. 

 

Wszyscy uczestnicy warsztatów laboratoryjnych są proszeni o zabranie ze sobą 

fartuchów laboratoryjnych. Każdy z Państwa otrzyma instrukcję do wykonywania badań, i 

po krótkim przeszkoleniu, samodzielnie lub w grupach spróbuje przeprowadzić badania.  
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Program Warsztatów 
15.09.2018 

 

Warsztaty terenowe 1 – prowadzący: dr Beata Matowicka 

 

9.00 - 11.00 -  Park Las Zwierzyniecki (spotkanie przed wejściem głównym do budynku  

WBiIŚ) 

11.00 - 12.00 - Sala zielnikowa nr 74 WB - Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej  i  

 Kształtowania Środowiska WBiIŚ 

 

Różnorodność biologiczna Parku Las Zwierzyniecki - grupa 15 osób 
 

Zajęcia terenowe będą polegały na praktycznym rozpoznawaniu zbiorowisk roślinnych, 

dendroflory i flory w rejonie Parku i Rezerwatu „Las Zwierzyniecki”. W zakresie identyfikacji 

płatów roślinnych (zbiorowisk roślinnych) uczestnicy poznają podstawowe zasady metody Brauna-

Blanqueta. Identyfikacja gatunków drzew i krzewów oraz roślin zielnych uwzględni teoretyczne 

zasady ich zbioru i przygotowania zielników, a następnie ich praktyczne rozpoznawanie, 

przetwarzanie i opracowanie z wykorzystaniem dostępnych zbiorów zielnikowych w Katedrze 

Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska.  

 

Warsztaty terenowe 2 – prowadząca: mgr Sylwia Kiercul 

 

9.00 - 11.00 -  Park Las Zwierzyniecki (spotkanie przed wejściem głównym do budynku  

WBiIŚ)  

11.00 - 12.00 - Sala laboratoryjna nr 1 WB - Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej  i           

                         Kształtowania Środowiska WBiIŚ 

 

Różnorodność biologiczna Parku Las Zwierzyniecki - grupa 15 osób 
 

Zajęcia terenowe będą polegały na praktycznym rozpoznawaniu porostów w rejonie Parku i 

Rezerwatu „Las Zwierzyniecki”. Identyfikacja porostów uwzględni teoretyczne zasady ich zbioru i 

przygotowania do makro i mikroskopowej oceny kondycji plech, a następnie ich praktyczne 

rozpoznawanie, z wykorzystaniem różnych typów mikroskopów elektronowych wyposażonych w 

aparaturę audiowizualną (aparaty fotograficzne i kamery).   
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Warsztaty laboratoryjne 1 – prowadząca: dr hab. Katarzyna Jadwiszczak 

 

09.00 - 13.00 - Sala laboratoryjna nr 3031 - Zakładu Genetyki i Ewolucjonizmu w Instytucie      

                         Biologii Uniwersytetu w Białymstoku (ul. Konstantego Ciołkowskiego 1J)  
                         (patrz Mapa - Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze). 

 

Techniki molekularne w ocenie genetycznej zmienności gatunków - grupa 10 osób 
 

W trakcie warsztatów uczestnicy przeprowadzą samodzielną izolację DNA z materiału 

roślinnego. Krótka prezentacja wprowadzi uczestników w podstawowe zagadnienia związane z 

głównymi technikami izolacji DNA, a wycieczka po laboratorium pozwoli zapoznać się z 

podstawową aparaturą do tego badań i doświadczeniami prowadzonymi w Laboratoriach Zakładu 

Genetyki i Ewolucjonizmu Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. 

 

 

Warsztaty laboratoryjne 2 – prowadząca: dr Zofia Tyszkiewicz  

 

10.00 - 12.00 - Sala laboratoryjna nr 3 WB - Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania  

                         Środowiska (WBiIŚ, PB, ul. Wiejska 45E) (patrz Mapa Kampusu PB). 
 

 

Techniki inokulacji grzybów glebowych - grupa 10 osób 
 

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawową metodą inokulacji grzybów 

glebowych i ich izolacji metodą płytek glebowych Warcupa w modyfikacji Mańki. Krótka 

prezentacja multimedialna wprowadzi uczestników w podstawowe zagadnienia związane z 

identyfikacją grzybów glebowych i ich znaczeniem w ochronie środowiska przyrodniczego, a 

zwiedzanie Laboratorium Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej  i Kształtowania Środowiska 

Politechniki Białostockiej, z podstawową aparaturą do tego badań i prowadzonymi 

doświadczeniami.  
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Warsztaty laboratoryjne 3 – prowadząca: dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB 

 

12.00 - 15.00 - Sale laboratoryjne nr 1 WB i 55 WB - Inżynierii Rolno-Spożywczej i  

                         Kształtowania Środowiska (WBiIŚ, PB, ul. Wiejska 45E) (patrz Mapa  

                         Kampusu PB). 
 

 

Identyfikacja metabolitów wtórnych jako naturalnych substancji roślinnych do produkcji 

leków - grupa 10 osób 

 
W laboratorium zostaną zaprezentowane różne metody chromatografii, które będą polegały 

na rozdzielaniu substancji roślinnych. Zostaną przedstawione podstawy teoretyczne chromatografii, 

opis najczęściej używanych technik i praktyczne zastosowanie metod chromatografii w 

poszukiwaniu związków chemicznych o właściwościach leczniczych. Celem warsztatów będzie 

wykonanie ekstraktów z roślin leczniczych, ich rozdział na poszczególne związki chemiczne 

różnymi metodami chromatograficznymi i analiza ich zawartości. Uczestnicy poznają trzy  główne 

metody rozdziału substancji roślinnych metodami chromatografii podziałowej cieczowej, planarnej 

cienkowarstwowej (w tym planarnej dwuwymiarowej) i żelowej klasycznej kolumnowej, w których 

zostaną wykorzystane ekstrakty roślinne z Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania 

Środowiska Politechniki Białostockiej.  
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EKSTRAKCJA I IZOLACJA BRASSINOSTEROIDÓW 
Z MATERIAŁU ROŚLINNEGO 

 
 

Magdalena Chmur, Andrzej Bajguz* 
 
 
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii 
ul. Ciołkowskiego 1J, 15-254 Białystok,  
*abajguz@uwb.edu.pl 
 

 

Brassinosteroidy stanowią grupę steroidowych hormonów roślinnych zidentyfikowanych 

głównie u roślin okrytonasiennych oraz w glonach. Obecnie znanych jest 62 brassinosteroidów, 

których zróżnicowanie wynika z rodzaju i pozycji grup funkcyjnych w obrębie pierścienia 

cyklicznego A i B oraz łańcucha bocznego. Podstawą struktury chemicznej jest czteropierścieniowy 

szkielet 5α-cholestanu. Najbardziej aktywnym i najczęściej występującym u roślin 

przedstawicielem brassinosteroidów jest brassinolid i kastasteron. 

Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na sposób izolacji i analiz brassinosteroidów 

jest fakt, iż występują one w ekstremalnie niskich stężeniach, rzędu 1000 razy niższych w 

porównaniu do pozostałych fitohormonów, np. auksyn czy cytokinin. W związku z tym, aby 

oznaczyć endogenny poziom brassinosteroidów z materiału roślinnego, istotne jest właściwe 

przygotowanie próbek do analiz. Wysoka czułość i wydajność metody gwarantuje detekcję 

brassinosteroidów z niewielkiej ilości biomasy, już od 50 mg. Brassinosteroidy są związkami silnie 

hydrofobowymi, nie wykazują jonowego charakteru, dlatego najczęściej używanymi 

rozpuszczalnikami do ich ekstrakcji są rozpuszczalniki organiczne, np. metanol, acetonitryl. 

Kluczowym etapem izolacji brassinosteroidów jest oczyszczenie materiału roślinnego z barwników 

oraz białka z użyciem odpowiednich kolumn, np. Discovery DPA-6S oraz Isolute C4 czy MAX i 

MCX. Oczyszczony materiał roślinny jest poddawany analizie za pomocą chromatografii cieczowej 

sprzężonej ze spektrometrią mas. 
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SYSTEM OF TEACHING MASTERS IN BIOLOGY AT THE GRADUATE 
SCHOOL OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS  

 
 

Sergey Dromashko 
 

 
Graduate School of the National Academy of Sciences of Belarus 
1 Knorina St., Minsk 220049, Republic of Belarus,  
S.Dromashko@igc.by 
 
 

The Graduate School of the National Academy of Sciences of Belarus (NAS of Belarus or 

NASB) is an institution teaching master and PhD students for NASB institutions. In the field of 

master programs, there are specializations on natural (physics, chemistry, and biology), technical 

(applied mathematics and computer science, mechanical engineering and machine science) and 

humanitarian (sociology, economics and management of national economy, archeology, art history) 

sciences. At present, the Graduate School is licensed to teach masters in the specialty of additive 

technologies (i.e. 3D printing). An application to the Ministry of Education is being prepared for 

opening a master's degree in biological diversity and sustainable development.  

There are two components of Master’s Degree education: obligatory (State) and additional 

(Graduate School). The obligatory component, common for all specialties, includes such disciplines 

as Informatics, History of Philosophy, the Foreign Language, and the Belarusian Language. This 

component also includes disciplines that allow master’s students to gain in-depth knowledge in their 

chosen field of science (physics, biology, archeology, and etc.). As the NASB institution, the 

Graduate School uses all intellectual, technical and technological resources of the Academy. 

Leading academic scientists deliver lectures in the magistracy, lead the preparation of master's 

theses on the basis of academic research institutes and centers. 

One of the fields of the Natural Science Department is biology. The State component in biology 

consists of several disciplines: Modern Problems of Biology, Bases of Neurobiology, Cell Biology, 

and Epigenetics. The Graduate School component consists of such disciplines as Genomics and 

Biotechnology, Bioinformatics and Mathematical Biology, Applied Microbiology, Biotechnology 

in Aquaculture, Innovative Biotechnologies for the Pharmaceutical and Agrarian Industry, Human 

Genetics and its Medical Applications, Physical and Chemical Basis of Life, and etc. 

To help master’s students, the Graduate School professors and teachers has developed 

original system of teaching aids, including electronic educational and methodical complexes. Most 

of them are approved by the Ministry of Education for all republican use. 
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Istotą roślinnych kultur in vitro jest odizolowanie układów hodowlanych od środowiska 

zewnętrznego, pozwalające na pełną kontrolę warunków hodowli. Z punktu widzenia 

biotechnologii roślin leczniczych skutkuje to możliwością zwiększenia zdolności biosyntetycznych 

biomasy roślinnej do otrzymywania farmaceutycznie istotnych związków chemicznych. W tym celu 

stosowane są liczne zabiegi biotechnologiczne intensyfikujące metabolizm wtórny w roślinnych 

kulturach in vitro. Przy wykorzystaniu kultur całych roślin, organów bądź zawiesiny komórek 

roślinnych, staranna selekcja inokulum oraz parametrów hodowli umożliwia utrzymanie procesów 

biologicznych niezależnie od zmienności środowiska naturalnego, a jednocześnie pozwala na 

uzyskanie produktywności wybranych metabolitów przekraczającej wartości uzyskiwane z 

konwencjonalnych upraw. Technologiczna przewaga metod in vitro obejmuje również przyjazność 

względem środowiska naturalnego, jako że wykorzystanie odnawialnej biomasy roślinnej 

hodowanej in vitro nie narusza geograficznych, ekologicznych ani politycznych ograniczeń. 

Celem referatu jest przeglądowe omówienie wybranych technik biotechnologicznych 

prowadzących do intensyfikacji wytwarzania roślinnych metabolitów wtórnych w systemach 

tkankowych in vitro. Szczególną uwagę zwrócono na badania nad transformacją genetyczną roślin, 

elicytacją, immobilizacją biomasy oraz ekstrakcją in situ. W oparciu o wyniki prac 

eksperymentalnych przedstawiono ich wpływ na biosyntezę metabolitów wtórnych istotnych 

farmaceutycznie oraz potencjalny synergizm jednoczesnego zastosowania technik1,2. 

Podsumowaniem i uzupełnieniem referatu jest prezentacja rozwiązań procesowych, których 

skuteczność została potwierdzona w wielkoskalowej, komercyjnej produkcji roślinnych 

metabolitów wtórnych1.  

W kontekście współczesnych zagrożeń względem różnorodności biologicznej, roślinne 

systemy tkankowe in vitro stanowią jedną z możliwości ograniczenia problemu. Pomimo 

dominującego w biotechnologii roślin zainteresowania eksploatacją organicznych zasobów 

naturalnych, metody te jednocześnie bioróżnorodność chronią.  

Piśmiennictwo: [1] Kawka M. et al., Biul. Wydz. Farm. WUM, 2017, 8, 68-79. [2] Kawka M. et al., 

Biul. Wydz. Farm. WUM, 2017, 7, 60-67. 
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Spoczynek nasion jest stanem w którym zahamowany jest wzrost i rozwój, przemiany 

metaboliczne, a także większość procesów fizjologicznych zarodka. Spoczynek jest wynikiem 

działania zespołu czynników (barier) utrudniających lub uniemożliwiających kiełkowanie i pozwala 

nasionom przetrwać warunki środowiska niekorzystne dla wzrostu i rozwoju siewki. Jest też cechą 

przystosowawczą, utrwaloną dziedzicznie i dotyczy nasion większości gatunków roślin. Nasiona 

jabłoni (Malus domestica Borkh.) cechuje głęboki spoczynek zarodkowy. Zarodki izolowane ze 

spoczynkowych nasion jabłoni nie kiełkują, a powstające siewki charakteryzują anomalia 

rozwojowe. Ustępowanie spoczynku nasion jabłoni następuje w wyniku długotrwałej (90 dniowej) 

chłodnej stratyfikacji. Zarodki izolowane z niespoczynkowych (stratyfikowanych) nasion kiełkują 

w 100%, a wyrastające siewki nie posiadają typowych dla spoczynku anomalii rozwojowych. W 

czasie stratyfikacji nasion jabłoni dochodzi do fluktuacji stężenia reaktywnych form tlenu (ROS), 

które warunkują ustąpienie spoczynku (Dębska i in. 2013). W celu określenia podstawowych 

parametrów indukcji stresu oksydacyjnego, w niniejszej pracy, analizowano zmiany zawartości 

fenoli, aldehydu dimalonowego oraz całkowitej zdolności antyoksydacyjnej tkanki w osiach 

zarodków jabłoni różniących sie głębokością spoczynku, wynikającą z okresu prowadzenia 

chłodnej stratyfikacji nasion. Jednym z markerów zdolności nasion do kiełkowania jest zawartość 

białek biotynylowanych, które gromadzone są w nasionach w czasie embriogenezy. W pracy 

określono także zmiany profilu białek biotynylowanych w osiach zarodków jabłoni  poddanych 

chłodnej stratyfikacji przez 7 do 40 dni. Zaobserwowano związek pomiędzy głębokością spoczynku 

nasion a zawartością białek wiążących biotynę i zdolnością antyoksydacyjną tkanki. 

 
Podziękowania: Praca finansowana w ramach projektu Opus 12 2016/23/B/NZ9/03462 

Narodowego Centrum Nauki.  

Literatura: Dębska i in.  2013. J. Plant Physiol. 170: 480-488. 
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Celem pracy jest analiza statystyczna wskaźników ekologicznych i waloryzacyjnych 

określonych w dolinie rzeki Białej na terenie Białegostoku, w latach 2012-2016. Wskaźniki 

ekologiczne i walory przyrodnicze szaty roślinnej wybranych fragmentów doliny Białej oceniono z 

wykorzystaniem gatunków roślin naczyniowych runa. Do analiz statystycznych wykorzystano 

ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski Zarzyckiego i in. (2002) 

uwzględniając 6 wskaźników: dwa wskaźniki klimatyczne (świetlny – L i termiczny – T) oraz 

cztery wskaźniki siedliskowe (wilgotności gleby – W, trofizmu – Tr, kwasowości gleby – R i 

granulometryczny gleby – D). Walory przyrodnicze szaty roślinnej doliny Białej określono na 

podstawie wskaźników waloryzacji według Oświta (2000). W analizie statystycznej wykorzystano 

program R version 2.15.0 (The R Foundation for Statistical Coputing. Austria. 2012) oraz testy 

statystyczne – Mann-Whitney-Wilcoxon, Kruskala-Wallisa i Dunn’a. Zależności pomiędzy 

wskaźnikami i zdjęciami fitosocjologicznych z listami gatunków roślin naczyniowych określono za 

pomocą współczynników korelacji r-Pearsona. Do prezentacji analizowanych zmiennych 

wykorzystano przestrzenne rozkłady izolinii badanych wskaźników i hierarchiczne analizy 

klasterowe.  

Na podstawie analiz statycznych wskaźników ekologicznych i waloryzacyjnych szaty 

roślinnej wybranych fragmentów doliny Białej stwierdzono, że przestrzenny rozkład zmienności 

badanych wskaźników wykazuje korelację i uporządkowanie punktów badawczych zgodnie z 

rosnącym gradientem wilgotności i troficzności siedlisk, co decyduje o wewnętrznym 

zróżnicowaniu badanych płatów roślinnych. Dokonana analiza statystyczna jest podstawą do 

wskazania zmiany sposobów użytkowania i kierunków ochrony cennych zasobów przyrody w 

dolinie Białej, w zmieniającym się środowisku miejskim. 

 

Badania sfinansowano ze środków na naukę MNiSW w ramach pracy Nr S/WBiIŚ/5/2016. 
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Modelowanie matematyczne jako dziedzina interdyscyplinarna pełni szczególną rolę w 

analizie danych środowiskowych. Badania modelowe to jedno z podstawowych narzędzi 

stosowanych między innymi, w procesie symulowania zasięgów występowania gatunków 

zagrożonych, identyfikacji gatunków zagrożonych wyginięciem, symulacji wpływu zmian 

klimatycznych na ekosystemy oraz modelowania dynamiki populacji ginących i zagrożonych 

gatunków. Zastosowanie modelowania matematycznego w badaniach środowiskowych umożliwia 

zrozumienie funkcjonowania złożonych struktur wzajemnie powiązanych ze sobą elementów 

występujących w układach ekologicznych. Wykorzystanie algorytmów matematycznych zapewnia 

wgląd we właściwości modelowanego układu, które wynikają z jego struktury i często nie są 

widoczne z punktu widzenia pojedynczej jednostki układu. Pozwala także na integrację analityczną 

modelowanego układu z dynamiką zmian poszczególnych jego elementów. Opracowana topologia 

modelu daje również podstawy do wnioskowania na temat funkcjonowania złożonego układu 

ekologicznego i jego odpowiedzi na wprowadzane zmiany w warunkach występowania zaburzeń. 

Analizy matematyczne mają fundamentalne znaczenie w badaniach środowiskowych ponieważ 

wspomagają podejmowanie decyzji zapewniających prawidłowe funkcjonowanie naturalnego 

układu ekologicznego i umożliwiają określenie w warunkach symulacji komputerowej optymalnych 

poziomów parametrów środowiska wpływających korzystnie na zachowanie jego struktury.  

Celem pracy jest przegląd wybranych metod modelowania matematycznego (w sieciach 

bayesowskich, w sieciach neuronowych, w oprogramowaniu Stella) w badaniach środowiskowych 

ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich zastosowania w ocenie stanu zachowania 

zagrożonych wyginięciem gatunków roślin.  

 

Badania sfinansowano ze środków na naukę MNiSW w ramach pracy Nr S/WBiIŚ/5/2016. 
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Wśród wszystkich odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce największe znaczenie ma 

biomasa będąca stałą lub ciekłą substancją pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Spalanie 

biomasy jest popularne nie tylko ze względu na to, iż jest odnawialnym źródłem energii, ale 

również ze względu na zerowy bilans CO2, który ogranicza emitowanie gazów cieplarnianych.  

Celem pracy jest ocena parametrów energetycznych biomasy typu „cow dung”. Odchody 

krowie bogate są w substancje mineralne, co jest typowe dla zwierząt roślinożernych. Spalanie ich 

na masową skalę jest w wielu krajach świata źródłem pozyskiwania elektryczności.  

Na jakość spalanej biomasy ogromny wpływ mają jej właściwości fizyko-chemiczne, tj. 

całkowita zawartość wilgoci, zawartość w próbce analitycznej siarki całkowitej, węgla całkowitego, 

popiołu oraz wartość opałowa. Samo spalanie łączy w sobie suszenie podczas którego, wskutek 

wysokiej temperatury, odparowana jest zawarta w niej wilgoć, wydzielanie i spalenie części lotnych 

oraz dopalanie pozostałego paliwa. 

Prowadzone badania wskazują m.in., że wilgotność spalanego materiału ma znaczący 

wpływ zarówno na zawartość popiołu, jak i na jego wartość opałową. Ponieważ biomasa 

charakteryzuje się dużą wilgocią całkowitą w czasie zbioru, wymaga zastosowania i 

zoptymalizowania wstępnego procesu suszenia. Aby zapewnić jak największą wartość opałową 

tego surowca i ułatwić transport, konieczne jest zmniejszenie jego objętości poprzez kompresje do 

postaci brykietu lub peletu. Poważnym problemem związanym ze spalaniem biomasy w kotłach 

energetycznych jest ich zanieczyszczanie popiołem i żużlem. Problem ten wymaga dalszych badań, 

rozpoznania i określenia możliwości rozwiązania. 

Analiza paliwa typu „cow dung” dokonana w niniejszej pracy potwierdza jego właściwości 

energetyczne i wskazuje, że z powodzeniem może być ono alternatywnym źródłem energii, 

stosowanym w polskich elektrowniach i elektrociepłowniach. 

 

Badania sfinansowano ze środków na naukę MNiSW w ramach pracy Nr S/WBiIŚ/5/2016. 
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Miód składa się zasadniczo w 75% z sacharydów, przeważnie fruktozy i glukozy, wody oraz 

innych substancji, takich jak enzymy, kwasy organiczne, stałe pozostałości pochodzące ze zbioru 

miodu. Cukry i woda stanowią 95% zawartości wszystkich składników zawartych w miodach. 

Pozostałe 5% decydują o zapachu, barwie, smaku i właściwościach prozdrowotnych miodu. Do 

tych substancji zaliczamy związki fenolowe (kwasy fenolowe, polifenole, flawonoidy), enzymy, 

sole mineralne i witaminy. Kolor miodu jest różny, od prawie bezbarwnego do ciemnobrązowego. 

Miody posiadają swoisty smak i zapach pochodzący od nektaru lub spadzi. Są one produktem 

naturalnym, który musi spełniać wymagania jakościowe, jak każdy produkt spożywczy. Miody 

pochodzące z pasiek amatorskich posiadają lepsze cechy jakościowe, gdyż pszczelarz przykłada 

większą uwagę do pracy w pasiece.  

Celem badań jest analiza wybranych parametrów jakościowych naturalnych miodów 

pszczelich. W pracy wykonano analizę pyłkową miodów w celu weryfikacji odmiany deklarowanej 

przez pszczelarza. Oznaczono wartości liczby diastazowej, przewodność właściwą, pH, zawartości 

5-hydroksymetylofurfuralu (HMF), zawartość proliny i kwasowość ogólną. Wszystkie badane 

parametry naturalnych miodów pszczelich poddanych analizie mieszczą się w obowiązujących 

wymaganiach zawartych w normie oraz ustawodawstwie żywnościowym. Największą wartość 

aktywności enzymatycznej wykazały miody gryczane. Dzięki wykonaniu analizy pyłkowej 

określono prawidłową odmianę danego miodu. Pasieki, z których pozyskano materiał do badań, są 

małe i amatorskie, a pszczelarze odmianę miodu określają na podstawie obserwacji pożytku 

pszczelego, w zależności od okresu kwitnienia i nektarowania roślin lub pojawienia się spadzi. 

Takie postępowanie może być obarczone dużym błędem. Do klasyfikacji odmian miodu można 

wykorzystać również przewodność właściwą, która jest największa w przypadku miodów 

spadziowych (powyżej 800 μS/cm).  

 

Badania sfinansowano ze środków na naukę MNiSW w ramach pracy nr S/WBiIŚ/2/15. 
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Reaktywne formy tlenu (RFT) pełnią w komórkach roślinnych podwójną funkcję. Ich niskie, 

kontrolowane przez system antyoksydacyjny stężenia, regulują procesy fizjologiczne zachodzące w 

nasionach, w tym kiełkowanie. Natomiast RFT w wysokich stężeniach inicjują proces starzenia się 

nasion związany z pojawianiem się uszkodzeń błon komórkowych, białek oraz materiału 

genetycznego (DNA). Jedną z cząsteczek sygnalnych należących do RFT jest nadtlenek wodoru 

(H2O2). Celem badań jest sprawdzenie czy wybrana, egzogennie podana spermidyna (SP) może 

wpływać na regulację stanu redoks w komórkach nasion poprzez wpływ na poziom H2O2, a w 

konsekwencji podnosić żywotność nasion podsuszanych i przechowywanych.  

Do badań wykorzystano niespoczynkowe nasiona klonu srebrzystego Acer saccharinum L. 

Nasiona tego gatunku należą do kategorii recalcitrant, cechują się wrażliwością na utratę wody i 

spadkiem żywotności po podsuszeniu. Badano wpływ SP na żywotność nasion świeżych i 

podsuszanych, a także nasion przechowywanych przez pół roku.  

Spermidyna istotnie wpływała na analizowane markery stresu oksydacyjnego związane ze 

zdolnością kiełkowania nasion. W nasionach moczonych w SP odnotowano zwiększoną ilość H2O2 

oraz wyższą aktywność enzymów antyoksydacyjnych: katalazy oraz peroksydazy gwajakolowej 

uczestniczących w jego usuwaniu. Jednak poziom wypływu elektrolitów oraz MDA, będących 

wskaźnikami uszkodzeń oksydacyjnych błon komórkowych, był niższy w porównaniu do nasion 

kontrolnych. Oznacza to, że SP stabilizuje i chroni błony komórkowe przed stresem oksydacyjnym.  

W nasionach traktowanych SP, H2O2 nie przekroczył poziomu krytycznego, po którym 

zostaje zahamowane ich kiełkowanie, a raczej wpływał na indukowanie tego procesu. Sugeruje to, 

że SP podnosi wydajność wewnątrzkomórkowego systemu antyoksydacyjnego poprzez wpływ na 

aktywność enzymów usuwających nadmiar H2O2. W efekcie H2O2 może pełnić funkcję sygnalną i 

nie powoduje uszkodzeń oksydacyjnych.  

Spermidyna podnosi żywotność nasion i zwiększa poziom ich kiełkowania. Jest to 

wynikiem ich aktywności antyoksydacyjnej oraz prawdopodobnej interakcji z innymi elementami 

utrzymującymi w komórce stan równowagi redoks, a także oddziaływania z biomolekułami 

komórkowymi.  
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Rośliny o metabolizmie C4 występują w strefie tropikalnej, subtropikalnej oraz strefach o 

podwyższonej temperaturze. Szlak metaboliczny C4 jest serią zmian zwiększających stężenie CO2 

wokół Rubisco i eliminujących fotooddychanie. W liściach roślin C4 występują dwa typy komórek 

uczestniczące w wiązaniu CO2: mezofilu (M) i otaczające wiązkę przewodzą (BS), o chloroplastach 

zróżnicowanych pod względem biochemicznym, morfologicznym, jak i fizjologicznym. 

Mechanizm koncentracji dwutlenku węgla rozwinięty przez rośliny C4 pozwala na wydajne 

prowadzanie fotosyntezy w warunkach niskiego stężenia CO2, wysokich natężeń światła, 

podwyższonej temperatury i suszy. Dzięki temu fotosyntetyczna produktywność roślin C4 jest 1.5-2 

razy większa niż roślin C3. Wynika to ze wzrostu stężenia CO2 (1-2%) w BS, w miejscu działania 

Rubisco. Aktywność specyficzna Rubisco u roślin C4 jest około dwa razy większa niż u roślin C3, 

potrzeba o 50-80% mniej enzymu i stąd jest mniejsze zapotrzebowanie na azot. Współczynnik 

wykorzystania azotu (NUE) jest ok. 1.3-4 razy większy u roślin C4 niż C3. Nie jest jednak znany 

koszt wykorzystania azotu w regeneracji rybulozo-1,5-bisfosforanu oraz dystrybucja azotu do 

białek kompleksów tylakoidowych. W asymilacji azotu bardzo ważne są czynniki redoks 

pochodzące z fotosyntetycznego transportu elektronów. Asymilacja azotu może zatem regulować 

asymilację CO2 i zależeć od natężenia światła. Zagadnienia te są szczególnie ważne dla roślin C4 o 

zmiennym stanie redoks i zapotrzebowaniu na ATP zarówno w komórkach mezofilowych, jak i 

otaczających wiązkę przewodzącą.  
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W pracy dokonano charakterystyki flory naczyniowej opuszczonych sadyb Pojezierza 

Myśliborskiego. Region objęty badaniami jest miejscem styku wielu kultur i narodowości. Ślady 

dawnych osad są zauważalne w zwartych kompleksach leśnych. Człowiek wprowadził w swoim 

otoczeniu różne gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych, które miały za zadanie zdobić jego 

otoczenie, stanowić źródło pożywienia oraz chronić przed wiatrem.  

Prace terenowe prowadzono na obszarach leśnych położonych w granicach Pojezierza 

Myśliborskiego. Zróżnicowane warunki glebowe i klimatyczne powodują, że występują tutaj 

zbiorowiska roślinne o bardzo odmiennych wymaganiach ekologicznych. Badania prowadzono w 

latach 2013-2018 w miejscach, które zostały opuszczone przez człowieka w okresie od 1900 r. do 

2010 r. Podczas prac terenowych wykonywano spisy florystyczne na powierzchniach 

podstawowych i porównawczych. Łącznie wykonano 180 spisów.  

Podczas prac terenowych, na powierzchniach podstawowych i referencyjnych, stwierdzono 

występowanie 350 gatunków roślin naczyniowych. W granicach opuszczonych osad leśnych 

występowało 345 taksonów, natomiast na powierzchniach referencyjnych stwierdzono 300 

gatunków. Flora dawnych osad położonych w kompleksach lasów grądowych i bukowych z czasem 

staje się podobna do przyległych fitocenoz. 

Dawne osady leśne stanowią miejsca, charakteryzujące się często dużą różnorodnością 

gatunkową w porównaniu z florą powierzchni referencyjnych. W granicach dawnych 

nieruchomości na terenach leśnych tworzą się niewielkie strefy ekotonowe złożone głównie 

z gatunków charakterystycznych dla zbiorowisk leśnych, łąkowych i ruderalnych. Opuszczone 

osady leśne stanowią refugium wielu rodzimych gatunków drzew, krzewów oraz roślin zielnych. 

Niektóre gatunki szybko tworzą wtórne populacje na terenach leśnych, natomiast inne taksony 

znacznie wolniej poszerzają swój areał występowania. 
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Wpływ długości fal świetlnych na produkcję metabolitów wtórnych badano u wielu 

gatunków roślin leczniczych. W pracy po raz pierwszy badano biosyntezę alkaloidów: hupercyny A 

(HupA) i hupercyny B (HupB) w kulturach gametofitów Huperzia selago (Lycopodiaceae) w 

różnych warunkach oświetlenia: światła „mieszanego” o λ = 420 i 660 nm oraz światła niebieskiego 

o λ = 425 nm. Kontrolę pozytywną prowadzono w warunkach światła białego, a negatywną, w 

ciemności. W eksperymencie trwającym 6 miesięcy próbki gametofitów do badań fitochemicznych 

i enzymatycznych zbierano co 2 tygodnie. W porównaniu do sporofitów, gametofity 

charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem biosyntezy HupA. Był on około trzykrotnie 

większy od średniego poziomu biosyntezy tego alkaloidu w kulturach in vitro sporofitów [1]. 

Stwierdzono od 1,26 ± 0,01 do 4,83 ± 0,21 mg HupA/g s.m. gametofitu. Średnia zawartość HupB w 

gametofitach wynosi 0,03% i jest ponad dziesięciokrotnie większa od średniej zawartości alkaloidu 

w sporofitach H. selago (0,0023%). Stwierdzono, że światło wpływa na wydajność biosyntezy obu 

alkaloidów. Biosynteza HupA jest wydajniejsza w świetle mieszanym o λ = 420 i 660 nm, a 

uzyskane wyniki różnią się istotnie od otrzymanych w pozostałych warunkach prowadzenia kultur. 

Zaobserwowano, że istnieje zależność między zawartością alkaloidów, a stopniem inhibicji 

aktywności acetylocholinesterazy (AChE) przez ekstrakty otrzymane w różnych warunkach 

prowadzenia kultur. Istotne statystycznie różnice średniego stopnia inhibicji enzymu otrzymano 

przez ekstrakty z przedrośli rosnących w warunkach światła białego. Inhibicję enzymu badano 

przez ekstrakty (w przeliczeniu na HupA) w stężeniach: 0,5, 1,0, 1,5, i 2,0 . W całym zakresie 

badanych stężeń, inhibicja waha się od 0 do 49,61 ± 1,12 %. Stopień zahamowania AChE przez 

wzorcową HupA badano w tych samych stężeniach. Wynosi on odpowiednio 58,3 ± 8,86, 55,37 ± 

9,65, 82,54 ± 4,68, 80,05 ± 4,54 %. 
 
[1]  Szypuła W., Pietrosiuk A., Suchocki P., Olszowska O., Furmanowa M.,; Kazimierska O. Plant 
Science 2005, 168: 1443-1452. 
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Brassinosteroidy odgrywają ogromną rolę w adaptacji roślin do stresów środowiskowych. 

Wyjaśniono wpływ 24-epibrassinolidu (EBL), na jednokomórkowe glony Acutodesmus obliquus 

(Turpin) Hegewald et. Hanagata (szczep SAG 276-6) (Chlorophycea) traktowane jonami ołowiu 

(Pb) w zakresie stężeń 0,01-500 µM w trakcie 7-dniowej hodowli. Pb działa toksycznie na glony, 

powodując ograniczenie wzrostu i rozwoju, stymulując powstawanie reaktywnych form tlenu oraz 

uszkodzenia oksydacyjne. EBL jest zaangażowany w ochronę glonów przed toksycznym 

działaniem metalu ciężkiego. Pomimo obecności ołowiu, EBL w optymalnym stężeniu (1 µM) 

znacząco wpływa na zwiększenie liczby komórek glonu, ogranicza akumulację metalu w 

komórkach, obniża zawartość reaktywnych form tlenu oraz spowalnia proces peroksydacji lipidów. 

Ponadto, EBL uczestniczy w aktywacji systemu antyoksydacyjnego zwiększając aktywność 

enzymatycznych i nieenzymatycznych antyoksydantów (peroksydaza askorbinianowa, katalaza, 

dysmutaza ponadtlenkowa, askorbinian, karotenoidy). Stwierdzono, że Acutodesmus obliquus jest 

obiecującym bioindykatorem toksyczności metali ciężkich w środowisku wodnym. 
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Badania prowadzono w 2012 i 2013 roku w dolinie Supraśli na zmeliorowanych, aktualnie 

nieużytkowanych łąkach. Wybrany fragment doliny znajduje się tuż przy północnej granicy 

Białegostoku na obszarze gminy Wasilków. Badaniami objęto utwory organiczne gleby należącej 

do podtypu gleb organicznych limno-murszowych. Punkt badawczy znajduje się w odległości około 

100 m od koryta rzeki. Celem prowadzonych prac było określenie i porównanie struktur ilościowo-

jakościowych zbiorowisk grzybów zasiedlających mursz i utwory mułowe odwodnionej gleby 

organicznej w kolejnych dwu latach. Próby reprezentowały poziom darniowy, poddarniowy oraz 

warstwę utworu mułowego i pochodziły z głębokości 5-10 cm, 20-30 cm oraz 40-50 cm 

analizowanej gleby. Poza określeniem struktur ilościowo-jakościowych otrzymanych zbiorowisk 

obliczono także podobieństwo między zbiorowiskami grzybów. 

W sumie otrzymano 206 kolonii i 50 gatunków grzybów micromycetes. Podobieństwo 

między zbiorowiskami otrzymanymi z różnych poziomów genetycznych w dwu kolejnych latach 

układało się na zróżnicowanym i niskim poziomie. Największe, wynosiło 18%. Dotyczyło 

zbiorowisk zasiedlających poziom poddarniowy gleby w obu sezonach badawczych. Na mniejszym, 

choć podobnym poziomie, kształtowało się podobieństwo między zbiorowiskami otrzymanymi w 

kolejnych sezonach badawczych z warstwy mułu (14%) i poziomu darniowego (13%). Natomiast 

między zbiorowiskiem zasiedlającym poziom darniowy w 2012 i warstwę mułu w 2013 roku nie 

odnotowano cech wspólnych. Uzyskane wyniki wskazują, że zbiorowiska grzybów zasiedlające 

odwodnione, murszejące gleby organiczne limnowo-murszowe są niestabilne w swej strukturze 

jakościowej. Nawet niewielkie zmiany siedliskowe przyczyniają się do powstawania zbiorowisk o 

odmiennych cechach jakościowych (budowie gatunkowej), co w istotny sposób obniża 

podobieństwo między zbiorowiskami grzybów zasiedlających te gleby.  
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