
    
___________________________________________________________________________ 

 

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
TOXIC SUBSTANCES IN THE ENVIRONMENT  

Kraków, 14-15 września 2017 

 

Sesja posterowa 
 

Sesja posterowa I: 14.09.2017 (czwartek)  

1 

Jacek Antonkiewicz, Czesława Jasiewicz, Małgorzata Koncewicz-Baran 
The effect of lithium implementation on heavy metal uptake by maize under hydroponic 
conditions  
Wpływ implementacji litu na pobieranie metali ciężkich przez kukurydzę w warunkach kultur 
hydroponicznych 

2 

Jacek Antonkiewicz, Barbara Kołodziej, Elżbieta Jolanta Bielińska 
Use of macronutrients from municipal sewage sludge by multiflora rose and virginia fanpetals 
Wykorzystanie makroskładników z komunalnych osadów ściekowych przez różę energetyczną 
i ślazowca pensylwańskiego 

3 

Jacek Antonkiewicz, Monika Tabak, Florian Gambuś 
Furnace ash and carbide lime as sources of heavy metals for plants growing on landfills  
of these wastes 
Popioły paleniskowe i wapno pokarbidowe jako źródło metali ciężkich dla roślin występujących 
na składowiskach tych odpadów  

4 
Agnieszka Baran, Anicenta Bubak, Jerzy Wieczorek, Czesława Jasiewicz 
Health risk assessment of heavy metals exposure from soil in Malopolska Province 
Analiza ryzyka zdrowotnego związanego z narażeniem na metale ciężkie z gleby w Małopolsce 

5 

Agnieszka Baran, Monika Mierzwa-Hersztek, Marek Tarnawski, Krzysztof Gondek 
Content and composition of organic matter in bottom sediments of Rybnik reservoir – 
preliminary studies 
Zawartość i skład materii organicznej w osadach dennych zbiornika Rybnik – badania wstępne 

6 
Agnieszka Baran, Jerzy Wieczorek, Czesława Jasiewicz 
The use of a battery of bioassays in assessing the toxicity of soils 
Wykorzystanie baterii biotestów w ocenie toksyczności gleb  

7 

Agata Bartkowiak, Joanna Lemanowicz, Barbara Breza-Boruta, Barbara Kalisz, Andrzej 
Zieliński, M. Jamil Khan 
Determination of chemical and biological contamination of soil in the impact zone  
of a municipal waste landfill  
Określenie zanieczyszczenia chemicznego i biologicznego gleb w obrębie składowiska odpadów 
komunalnych 

8 

Aneta Bobowiec, Patrycja Gruszka, Monika Tabak 
Chemical composition of water extracts obtained from waste after mechanical-biological 
treatment (stabilized waste) 
Skład chemiczny wodnych wyciągów przygotowanych z odpadów po procesie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania (stabilizatów) 

9 
Katarzyna Borowska, Jan Koper, Roman Łyszczarz, Bożena Dębska 
Distribution of selenium in soils and plants in Bydgoszcz Canal valley  
Rozmieszczenie selenu w glebach i roślinach łąkowych w dolinie Kanału Bydgoskiego 

10 

Jean Diatta, Agnieszka Andrzejewska, Tomasz Rafałowicz 
Reactivity, exchangeability, solubility – chemical testing for (geo)remediation evaluation 
Reaktywność, wymienność, rozpuszczalność – badania chemiczne w celu oceny 
(geo)remediacji 



    
___________________________________________________________________________ 

 

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
TOXIC SUBSTANCES IN THE ENVIRONMENT  

Kraków, 14-15 września 2017 

 

11 
Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, Zbigniew Ziembik 
Impact of industry on the presence of radioisotopes in the environment 
Wpływ przemysłu na obecność radioizotopów w środowisku 

12 

Barbara Filipek-Mazur, Monika Tabak, Krzysztof Gondek, Monika Mierzwa-Hersztek 
Effect of changes in the formulation of mineral fertilizers on the content of Cu and Zn in soil – 
mobile forms and organic matter-bound forms 
Wpływ zmian w formulacji nawozów mineralnych na zawartość Cu i Zn w glebie – formy 
mobilne i związane z materią organiczną 

13 

Renata Gaj, Anna Budka, Krzysztof Bąk, Paulina Izychard 
Evaluation of the effect of long-term application of slurry on the environment and 
accumulation of soil nutrients 
Ocena wpływu wieloletniego stosowania gnojowicy na środowisko oraz akumulację 
składników w glebie 

14 

Karolina Gębka, Dominika Saniewska, Magdalena Bełdowska 
The impact of intense precipitation on the leaching of labile form of mercury from soils and its 
inflow into Baltic Sea 
Wpływ intensywnych opadów na wymywanie labilnej formy rtęci z gleb i jej dopływ do Morza 
Bałtyckiego 

15 

Krzysztof Gondek, Barbara Filipek-Mazur, Monika Mierzwa-Hersztek, Monika Tabak 
Effect of changes in the formulation of mineral fertilizers on the content of Cu and Zn in soil – 
forms extracted with 1 M HCl 
Wpływ zmian w formulacji nawozów mineralnych na zawartość Cu i Zn w glebie – formy 
wyekstrahowane 1 M HCl 

16 
Łukasz Grabarczyk, Anna Białk-Bielińska, Stefan Stolte, Alan Puckowski, Piotr Stepnowski 
Ecotoxicity evaluation of chiral forms and metabolites of selected pharmaceuticals 
Ocena toksyczności form chiralnych oraz metabolitów wybranych leków 

17 
Katarzyna Grudniewska, Daria Rzeczycka  
General radioactivity of selected types of tea  
Radioaktywność ogólna wybranych rodzajów herbat 

18 

Agnieszka Gruszecka-Kosowska, Agnieszka Baran, Paweł Piwowar 
Concentrations and health risk assessment of selected metals in Yerba Mate (Ilex 
paraguariensis, St. Hillaire) 
Zawartości wybranych metali w Yerba Mate (Ilex paraguariensis, St. Hillaire) i ocena ryzyka 
zdrowotnego 

19 

Łukasz Janus, Julia Radwan-Pragłowska, Marek Piątkowski, Dariusz Bogdał 
Microwave-assisted modifications of fatty acids obtained from waste biomass 
Modyfikacje kwasów tłuszczowych otrzymanych z odpadowej biomasy w polu promieniowania 
mikrofalowego 

20 
Dawid Jaremko 
Speciation of copper and zinc in genetic horizons of luvisols  
Specjacja miedzi i cynku w poziomach genetycznych ornych gleb płowych 

21 

Mateusz Kaczmarski, Czesława Jasiewicz, Agnieszka Baran 
Recovery of dredged material from Rzeszów reservoir for beneficial use as a fertilizer and soil 
conditioner 
Wykorzystanie bagrowanych osadów dennych ze zbiornika w Rzeszowie jako nawóz oraz 
środek do poprawy właściwości gleby  



    
___________________________________________________________________________ 

 

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
TOXIC SUBSTANCES IN THE ENVIRONMENT  

Kraków, 14-15 września 2017 

 

22 

Anna Karczewska, Agnieszka Dradrach, Karolina Lewińska, Bernard Gałka, Marcin Siepak, 
Katarzyna Szopka 
Arsenic solubility and phytotoxicity in highly enriched soils of Złoty Stok  
Rozpuszczalność i fitotoksyczność arsenu w silnie wzbogaconych glebach Złotego Stoku 

23 

Anna Karczewska, Karolina Lewińska, Marcin Siepak, Bernard Gałka 
A release of antimony from soils and its speciation in soil pore water in historical mine sites 
Uwalnianie antymonu z gleb i jego specjacja w roztworach glebowych na obszarach 
historycznego górnictwa 

24 
Dorota Katarzyńska-Banasik, Kinga Kowalik, Małgorzata Grzesiak, Andrzej Sechman 
Effect of silver nanoparticles on steroid content in the chicken ovary  
Wpływ nanocząstek srebra na zawartość steroidów w jajniku kury 

25 

Wojciech Kępka, Jacek Antonkiewicz 
The impact of feed yeast (Yarrowia lipolytica) on bioavailability of heavy metals from soil, 
ashes and sewage sludge 
Wpływ drożdży paszowych (Yarrowia lipolytica) na biodostępność metali ciężkich z gleby, 
popiołów i osadów ściekowych 

26 

Anna Kisiel, Ewa Kępczyńska 
Isolation of rhizobacteria from saline soils and their use to protect plants from salt stress 
Izolacja ryzobakterii z gleb zasolonych i ich wykorzystanie do ochrony roślin przed stresem 
solnym 

27 
Agnieszka Klimkowicz-Pawlas, Anna Maria Gajda, Karolina Furtak, Urszula Pasternak 
Joint effect of different PAH compounds on selected parameters of soil biological activity 
Łączny wpływ różnych związków WWA na wybrane parametry aktywności biologicznej gleby 

28 

Edyta Kłusakiewicz, Tomasz Kalicki, Jan Horák, Paweł Przepióra, Marcin Frączek, Mariusz 
Chrabąszcz 
The trace elements in flood plain alluvia of upper Kamienna river valley (Holy Cross Mountains) 
Pierwiastki śladowe w aluwiach równiny zalewowej doliny górnej Kamiennej (Góry 
Świętokrzyskie) 

29 
Michał Kopeć, Jacek Antonkiewicz, Hugh Martin 
Fertilizer value of composts from coffee grounds and corn 
Wartość nawozowa kompostów z dodatkiem fusów z kawy i kukurydzy 

30 

Jolanta Korzeniowska, Ewa Stanisławska-Glubiak 
The usefulness of Phalaris arundinacea, Salix viminalis and Zea mays for the phytoremediation 
of soil contaminated with nickel  
Przydatność Phalaris arundinacea, Salix viminalis i Zea mays do fitoremediacji gleb 
zanieczyszczonych niklem 

31 

Zdeněk Košnář, Johanka Wernerová, Ivan Jablonský, Martin Koudela, Pavel Tlustoš 
Influence of Zea mays on the polycyclic aromatic hydrocarbon removal in soil amended with 
Pleurotus ostreatus grown on waste lignocellulosic substrates 
Wpływ Zea mays na usuwanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z gleby 
 z dodatkiem Pleurotus ostreatus rosnącym na odpadowym podłożu lignocelulozowym 

32 

Peter Kováčik  
Vermicompost, product of biological waste revaluating, substance determining phytomas  
of cultivated plants 
Wermikompost, produkt biologicznego przetwarzania odpadów, substancja wpływająca  
na wielkość masy uprawianych roślin 



    
___________________________________________________________________________ 

 

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
TOXIC SUBSTANCES IN THE ENVIRONMENT  

Kraków, 14-15 września 2017 

 

33 

Kinga Kowalik, Dorota Katarzyńska-Banasik, Andrzej Sechman 
Effect of 4-nitrophenol (PNP) and 3-methyl-4-nitrophenol (PNMC) on iodothyronine secretion 
from explants of the thyroid gland of the hen (Gallus domesticus) 
Wpływ 4-nitrofenolu (PNP) i 3-metylo-4-nitrofenolu (PNMC) na sekrecję jodotyronin  
z eksplantów gruczołu tarczowego kury (Gallus domesticus) 

34 
Beata Kuziemska, Andrzej Wysokiński, Dawid Jaremko, Maria Popek 
Content of selected heavy metals in edible mushrooms  
Zawartość wybranych metali ciężkich w grzybach jadalnych 

35 

Bartosz Libecki, Sławomir Kalinowski 
Determination of COD in solutions by means of double-beam PEDD (paired emitter-detector 
diodes) detector 
Oznaczanie ChZT w roztworach za pomocą dwuwiązkowego detektora PEDD 

36 

Jan Łabętowicz, Jacek Antonkiewicz, Czesława Jasiewicz, Elżbieta Boligłowa, Hubert Wolanin 
Evolution of methods and chemicals for controlling crop pathogens as well as human and 
animal parasites from the earliest to the present times  
Ewolucja metod i środków chemicznych w zwalczaniu patogenów roślin uprawnych oraz 
pasożytów ludzi i zwierząt od czasów najdawniejszych do współczesności 

37 

Michał Marciniak, Andrzej Kłos, Małgorzata Rajfur 
Comparison of exposure methods of mosses and lichens used in active air biomonitoring 
Porównanie metod ekspozycji mchów i porostów stosowanych w aktywnym biomonitoringu 
powietrza 

38 

Klaudia Michno, Aneta Słomka, Elżbieta Fiedor, Ewa Gregoraszczuk, Elżbieta Kuta 
Species and metal dependent tolerance to zinc and lead of cells in suspension culture  
of selected Viola L. species 
Zależna od gatunku i metalu tolerancja na cynk i ołów komórek w kulturze zawiesinowej 
wybranych gatunków Viola L. 

39 

Elżbieta Mierzejewska, Agnieszka Baran, Magdalena Urbaniak 
The influence of MCPA on soil phytotoxicity and the presence of genes involved in its 
biodegradation 
Wpływ MCPA na fitotoksyczność gleby oraz obecność genów uczestniczących w jego 
biodegradacji 

40 
Monika Mierzwa-Hersztek, Krzysztof Gondek, Agnieszka Klimkowicz-Pawlas, Agnieszka Baran 
Ecotoxicity assessment of sandy soil with biochar amendment 
Ocena ekotoksyczności gleby lekkiej z dodatkiem biowęgla 

41 

Monika Mierzwa-Hersztek, Krzysztof Gondek, Małgorzata Szostek, Marcin Pieniążek 
Assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in biochar-amended soil under field 
experiment conditions 
Ocena zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie nawożonej 
biowęglem w warunkach doświadczenia polowego 

42 
Agata Mrowiec 
The presence of toxic substances in the environment – regulations 
Obecność substancji toksycznych w środowisku – regulacje prawne 

43 
Roksana Rzycka, Jarosław Polański 
Synthesis of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles in water – alternative for the environment 
Synteza 1,4-dwupodstawionych 1,2,3-triazoli w wodzie – alternatywa dla środowiska 



    
___________________________________________________________________________ 

 

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
TOXIC SUBSTANCES IN THE ENVIRONMENT  

Kraków, 14-15 września 2017 

 

44 

Sandra Senkała, Jarosław Polański 
Palladium nanoparticles in catalysis as the method of reduction of palladium emissions  
to the environment 
Nanocząstki palladu w katalizie jako metoda redukcji emisji palladu do środowiska 

45 

Marcin Stobiński, Katarzyna Szarłowicz, Barbara Kubica 
Activity of natural radioisotopes and artificial 137Cs in soil samples taken from some Polish 
national parks 
Aktywność naturalnych radioizotopów i sztucznego 137Cs w próbkach gleb pobranych  
z obszarów polskich parków narodowych 

46 
Katarzyna Szarłowicz, Marcin Stobiński, Barbara Kubica 
Geochronology of sediments using the 210Pb method 
Geochronologia osadów dennych z zastosowaniem metody 210Pb 

Sesja posterowa II: 15.09.2017 (piątek)  

47 

Iga Nehring, Marta Staniszewska, Lucyna Falkowska, Karina Bodziach 
Maternal transfer of phenol derivatives by blood – research on seals and humans 
Przekazywanie z krwią pochodnych fenolu do kolejnego pokolenia – badania na fokach  
i ludziach 

48 
Agnieszka Ostrowska, Michał Dziurka, Jolanta Biesaga-Kościelniak 
Are plant growth stimulators potentially harmful? 
Czy stymulatory wzrostu i rozwoju roślin mogą być szkodliwe? 

49 

Krzysztof Papuga, Jarosław Kaszubkiewicz 
Bioconcentration factors and determination of daily heavy metals intake by man, for selected 
agricultural produce from the area of Ząbkowicki county 
Współczynniki biokoncentracji i określenie dziennego pobrania metali ciężkich przez człowieka, 
dla wybranych płodów rolnych z terenu powiatu ząbkowickiego 

50 
Valdas Paulauskas, Nomeda Sabienė, Ernestas Zaleckas 
Fractionation of trace elements in anaerobic digestate 
Frakcjonowanie metali śladowych w pulpie pofermentacyjnej 

51 

Rafał Pieniążek, Małgorzata Szostek, Henryk Babiarz, Monika Mierzwa-Hersztek, Tomasz 
Białobrzeski, Anna Ilek 
Persistent organic pollutants issues on the example of central landfill of toxic wastes in 
Jaworzno 
Problematyka trwałych zanieczyszczeń organicznych na przykładzie centralnego składowiska 
odpadów toksycznych w Jaworznie 

52 

Lukáš Praus, Jiřina Száková, Pavel Tlustoš 
Soil available selenium as affected by aging of exogenous selenates (SeO4

2-) in a Chernozem 
Wpływ procesu starzenia się egzogennych selenianów (SeO4

2-) na zawartość dostępnego 
selenu w czarnoziemie 

53 
Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Marek Piątkowski, Dariusz Bogdał 
Biodegradation study of poly(sodium aspartate) 
Badania biodegradacji poli(asparaginianu sodu) 

54 

Joanna Ratajczyk, Wojciech Ratajczyk, Justyna Rogowska, Lidia Wolska  
Removal of persistent organic pollutants (POPs) in the sewage treatment process 
Usuwanie związków z grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w procesie 
oczyszczania ścieków 



    
___________________________________________________________________________ 

 

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
TOXIC SUBSTANCES IN THE ENVIRONMENT  

Kraków, 14-15 września 2017 

 

55 
Antoni Rogóż, Monika Tabak 
Content of macroelements in pasture sward and their effect on the fodder value 
Zawartość makroelementów w runi pastwiskowej i ich wpływ na wartość paszową 

56 

Antoni Rogóż, Monika Tabak 
Content of trace elements in pasture sward with respect to their content in soil and their effect 
on the fodder value 
Zawartość pierwiastków śladowych w runi pastwiskowej na tle ich zawartości w glebie oraz ich 
wpływ na wartość paszową 

57 

Szymon Rusinowski, Marta Pogrzeba, Jacek Krzyżak, John Clifton-Brown, Jon Paul McCalmont, 
Andreas Kiesel, Anja Mangold, Michal Mos 
Acclimation of new Miscanthus hybrids on heavy metals contaminated arable land  
Aklimatyzacja nowych krzyżówek miskanta na terenie rolniczym zanieczyszczonym metalami 
ciężkimi 

58 
Beata Rutkowska, Wiesław Szulc 
Evaluation of trace elements mobility in differentiated soil conditions 
Ocena mobilności metali ciężkich w zróżnicowanych warunkach glebowych 

59 

Nomeda Sabiene, Jakub Hofman, Valdas Paulauskas 
Influence of PAHs and trace elements contamination on soil microbiological activity  
and ecotoxicity 
Wpływ zanieczyszczenia WWA i metalami ciężkimi na aktywność mikrobiologiczną  
i ekotoksyczność gleby 

60 

Jakub Sikora, Marcin Niemiec, Anna Szeląg-Sikora, Ivana Ujevic 
Content of zinc, copper, nickel and lead in selected parts of Adriatic Sea ecosystem in Croatia 
Zawartość cynku, miedzi, niklu i ołowiu w wybranych elementach ekosystemu morskiego  
w Chorwacji 

61 
Petr Škarpa, Pavel Ryant 
Agronomic biofortification of poppy (Papaver somniferum L.) with selenium 
Rolnicza biofortyfikacja maku (Papaver somniferum L.) selenem 

62 

Maciej Soja, Marta Pogrzeba, Jacek Krzyżak, Szymon Rusinowski, Katarzyna Nowak, Alicja 
Szada-Borzyszkowska 
Assessment of heavy metal distribution in soils, based on magnetometric and chemical 
analysis using the Co_Est method 
Szacowanie rozkładu metali ciężkich w glebach w oparciu o magnetometryczne i chemiczne 
analizy z użyciem metody Co_Est 

63 

Ewa Stanisławska-Glubiak, Jolanta Korzeniowska 
Time factor influence on the heavy metal concentration changes in contaminated soils 
Wpływ czynnika stresowego na zmiany zawartości metali ciężkich w glebach 
zanieczyszczonych 

64 

Barbara Symanowicz, Stanisław Kalembasa, Martyna Toczko, Korneliusz Skwarek 
The effect of different potassium fertilization of the forecrop on the enzymatic activity of soil 
contaminated with zinc in spring barley cultivation 
Wpływ zróżnicowanego nawożenia przedplonu potasem na aktywność enzymatyczną gleby 
zanieczyszczonej cynkiem w uprawie jęczmienia jarego 



    
___________________________________________________________________________ 

 

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
TOXIC SUBSTANCES IN THE ENVIRONMENT  

Kraków, 14-15 września 2017 

 

65 

Radosław Szostek, Zdzisław Ciećko 
Influence of soil pollution with fluorine on the content of amino acids in aerial mass of maize 
and yellow lupine  
Oddziaływanie zanieczyszczenia gleby fluorem na zawartość aminokwasów w masie 
nadziemnej kukurydzy i łubinu żółtego 

66 

Wiesław Szulc, Beata Rutkowska, Dominik Ptasiński 
Possibilities to use maize for phytoremediation of soils contaminated by heavy metals 
Możliwości wykorzystania kukurydzy do fitoremediacji gleb zanieczyszczonych metalami 
ciężkimi 

67 
Paweł Świsłowski, Małgorzata Rajfur 
Mushrooms as biomonitors of heavy metals contamination in forest areas 
Grzyby jako biomonitory zanieczyszczenia terenów leśnych metalami ciężkimi 

68 

Monika Tabak 
Bioavailability of sulfur from waste formed during gas desulfurization 
Biodostępność siarki pochodzącej z odpadu siarkowego otrzymanego w procesie odsiarczania 
gazu  

69 

Monika Tabak, Małgorzata Koncewicz-Baran, Barbara Filipek-Mazur 
Content of iron in plants and soil after application of mineral fertilizers enriched with this 
element 
Zawartość żelaza w roślinach i glebie po zastosowaniu nawozów mineralnych wzbogaconych 
w ten pierwiastek 

70 

Marek Tarnawski, Agnieszka Baran, Tomasz Koniarz, Jerzy Grela, Monika Piszczek, Agnieszka 
Koroluk 
Chemical properties and toxicity of bottom sediments collected from Rożnów reservoir as  
a first step in the assessment of their quality 
Skład chemiczny oraz toksyczność osadów dennych zbiornika Rożnów jako pierwszy etap  
w ocenie ich jakości 

71 

Natalia Tatuśko, Jean Diatta, Ewa Chudzińska 
Biologically active forms of Zn and Pb in Scots pine needles as an index of resistance  
or sensitivity 
Biologicznie aktywne formy Zn i Pb w igłach sosny zwyczajnej jako wskaźnik odporności  
lub wrażliwości  

72 

Michał Toński, Anna Białk-Bielińska, Joanna Dołżonek, Marta Borecka, Jerzy Wojsławski, 
Monika Paszkiewicz, Piotr Stepnowski 
Development of the LC-MS/MS method for the determination of selected pharmaceuticals and 
their transformation products in water samples  
Opracowanie metody oznaczeń końcowych wybranych farmaceutyków oraz ich produktów 
transformacji w próbkach wodnych za pomocą techniki LC-MS/MS 

73 

Jerzy Wieczorek, Agnieszka Baran, Ryszard Mazurek, Krzysztof Urbański, Agnieszka 
Klimkowicz-Pawlas 
Potential ecological risk assessment and predicting zinc, cadmium and lead accumulation  
in soils  
Ocena ryzyka ekologicznego oraz zdolności gleb do akumulacji cynku, kadmu i ołowiu 

74 
Kinga Wieczorek, Anna Turek, Wojciech Wolf 
Assessment of soil contamination in the upper part of Bzura River  
Ocena zanieczyszczenia gleb w górnym odcinku Bzury 



    
___________________________________________________________________________ 

 

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
TOXIC SUBSTANCES IN THE ENVIRONMENT  

Kraków, 14-15 września 2017 

 

75 

Jerzy Wojsławski, Michał Toński, Anna Białk-Bielińska, Piotr Stepnowski, Joanna Dołżonek 
The assessment of imidazolium ionic liquids mobility in soil 
Ocena mobilności imidazoliowych cieczy jonowych w glebie 

76 

Barbara Wojtasik, Małgorzata Zbawicka, Lucyna Grabarczyk, Marzena Kurpińska 
The influence of hydrotechnical concrete on Dreissena polymorpha (Mollusca, Bivalvia) life 
condition 
Wpływ betonu hydrotechnicznego na kondycję życiową Dreissena polymorpha (Mollusca, 
Bivalvia) 

77 
Małgorzata Wołoszynowska 
Determination of aflatoxin content in walnuts 
Oznaczanie zawartości aflatoksyn w orzechach włoskich 

78 
Marta Wójcik, Feliks Stachowicz, Adam Masłoń 
Possibility of recycling of biomass ashes in sewage sludge management 
Możliwość recyklingu popiołów ze spalania biomasy w gospodarce osadami ściekowymi 

79 

Andrzej Wysokiński, Beata Kuziemska, Izabela Łozak 
Dynamics of uptake and coefficient of nitrogen utilization by oats determined with the use  
of isotope 15N – preliminary results  
Dynamika pobierania oraz wykorzystanie azotu przez owies określone z wykorzystaniem 
izotopu 15N – wyniki wstępne 

80 

Andrzej Wysokiński, Beata Kuziemska, Izabela Łozak 
The influence of various nitrogen doses on copper and zinc accumulation in yellow lupine 
biomass 
Wpływ zróżnicowanych dawek azotu na akumulację miedzi i cynku w biomasie łubinu żółtego 

81 

Mirosław Wyszkowski, Marzena S. Brodowska 
Influence of different substances and soil contamination with copper on the content of some 
trace elements in maize 
Wpływ różnych substancji i zanieczyszczenia gleby miedzią na zawartość niektórych 
pierwiastków śladowych w kukurydzy 

82 

Mirosław Wyszkowski, Veranika Sivitskaya 
Content of trace elements in maize after application of different substances to soil 
contaminated by heating oil 
Zawartość pierwiastków śladowych w kukurydzy po aplikacji różnych substancji do gleby 
zanieczyszczonej olejem opałowym 

83 

Paulina Zieleźnik-Rusinowska, Michał Szopiński, Krzysztof Sitko, Żaneta Gieroń, Eugeniusz 
Małkowski 
Relationships between the root hair development, accumulation of Cd in shoots and the 
concentration of this element in the xylem sap in barley 
Zależności między stopniem rozwoju włośników, akumulacją Cd w pędach a zawartością tego 
metalu w soku ksylemowym jęczmienia 

 


