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SygnaturaTytuł pracyLp. Promotor

159/3Znaczenie etylenu w procesie transformacji róży miniaturowej przy użyciu
Agrobacterium Rhizogenes.

1 Ewa Kępczyńska

39/178Pomiar cytofotometryczny zawartości DNA w jądrach komórkowych u
Dreissena Polymorpha.

2 Roman Zieliński

159/390Próba określenia tempa wzrostu samców kraba wełnistoszczypcego
/Eriocheir sinensis Milne Edwarda 1853/ wystepujących w Jeziorze Dąbie
przy wykorzystaniu metody rozkładów mieszanych.

3 Śmietana Przemysław

196/178Obserwacje fenologiczne wybranych gatunków Arboretum w Glinnej4 Ciaciura Marian

159/391Odległości biologiczne pomiędzy rodzicami pod względem cech
dermatoglifów, pigmentacji i wymiarów ciała a proporcje i otłuszczenie ciała
ich dzieci.

5 Konstanty Sawicki

196/177Wpływ kwasu kawowego na aktywność związków polifenolowych w stosunku
do komórek nowotworowych HL-60/VINC o oporności wielolekowej związanej
z nadaktywnością P-glikoproteiny

6 Tarasiuk Jolanta

159/300Ocena zmienności genetycznej gruszy pospolitej pyrus communis
subspecies pyraster na podstawie wybranych układów izoenzymatycznych.

7 Renata Słomińska - Walkowiak

39/120Zmiany histopatologiczne u węgorzy przy zarażeniu Anguillicola Carassus.8 Teresa Orecka

115/159Gen kodujący 16S rRNA jako marker genetyczny czynnika wywołującego
luszką granulocytarną ehrlichiozę

9 Bogumiła Skotarczak

159/63Substancje humusowe w wodach Wielkiego Zalewu i Zatoki Skoszewskiej
/Zalwe Szczeciński/.

10 Gorzysław Poleszczuk

39/223Zaburzenia parametrów loagulologicznych w chorobach układu krążenia.11 Alina Hłyńczak

159/186Porównanie struktury histologicznej wątroby jazgarza /gymnocephalus
cernuus/ z kanału ciepłego i zimnego Dolnej Odry.

12 Józef Domagała

39/180Zdolność adherencji granulocytów obojętnochłonnych u królików zakażonych
wirusem RHD - szczep francuski.

13 Wiesław Deptuła

159/301Matrykondycjonowanie nasion pora allium porum.14 Jan Kępczyński

115/160Ważniejsze właściwości biologiczne i fitochemiczne wybranych ekotypów
Festuca arundinacea Schreb

15 Maciej Rogalski

115/109Ważki /Odonata/ jezior przepływowych u źródeł Drawy16 Andrzej Zawala

39/288Dymorficzne zróżnicowanie a wybór kierunku studiów.17 Zbigniew Drozdowski

196/179Ocena stężeń hormonów płciowych u kobiet w okresie menopauzy18 Orowicz Wiesława

159/187Oznaczanie makroskładników jonowych w wodach estuarium Odry.19 Gorzysław Poleszczuk

159/37Pasożyty jelitowe mieszkańsców Stargardu Szczecińskeigo i okolic.20 Małgorzata Pilecka - Rapacz

115/110Porównanie wybranych cech merystycznych karasia pospolitego Carassius
carassius /L. 1758/ i karasia srebrzystego Carassius auratus gibelio /Bloch.
1783/ pochodzących z tego samego stawu hodowlanego

21 Mirosław Łakomy

159/188Wpływ nawadniania kropelkowego i nawożeni mineralnego na budowę
morfologiczną i anatomiczną brzoskwiń odmiany Redhaven.

22 Stefan Friedrich

159/302Wpływ rasy na stężenie lipidów we krwi koni.23 Maria Suska

39/287Asymetria układu linii papilarnych rąk a agresywne zachowania.24 Zbigniew Drozdowski

196/180Wpływ kwercetyny na proliferację komórek ludzkiej białaczki promielocytowej
linii HL60

25 Tarasiuk Jolanta

39/224Flora i roślinność jeziora Długie w Ińskim Parku Krajobrazowym.26 Marian Ciaciura

115/161Wzrost i rozwój Festulolium braunii /K.Richter/ na podłożach o róznym
stopniu degradacji

27 Maciej Rogalski

196/181Rośliny kosmetyczne miasta Szczecina28 Ciaciura Marian



39/290Morfometria śledzia bałtyckiego Clupea harengus membras z Zatoki
Pomorskiej.

29 Zdzisław Szuba

196/165Charakterystyka wybranych aspektów ekologii i ochrony grążyc (Aythyni)30 Rząd Izabella

39/182Skorupiaki planktonowe Zalewu Kamieńskiego.31 Lech Szlauer

196/300Rozwój gonad samic Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (Mioousca:
Bivalva: Dreissenidae) w okresie wiosenno-letnim (Pomorze Zachodnie,
Miedzyodrze)

32 Domagała Józef

115/162Odonatofauna jeziora Binowskiego33 Andrzej Zawal

159/189Wypukłość guzów czołowych i ciemieniowych u kobiet ze zdiagnozowaną
zaawansowana osteoporozą.

34 Konstanty Sawicki

39/81Metabolizm mineralny w różnych narządach u młodzieży troci poddanych
działaniu roztworów ołowiu i kadmu.

35 Hłyńczak Alina

196/182Materia organiczna rozpuszczona w wodach naturalnych36 Poleszczuk Gorzysław

39/122Metodyka analizy cytogenetycznej u Dreissena polymorpha.37 Roman Zieliński

115/163Heterogenność Borrelia Burgdorferi sensu lato u kleszczy Ixodes Ricinus
odławianych na terenach rekreacyjnych Szczecina

38 Bogumiła Skotarczak

39/82Biologia i ekologiczna rola wieloszczeta Nereis diversicolor w Strefie
przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej w rejonie Świnoujście-Dziwnów/

39 Zbigniew Piesik

159/155Unerwienie cholinergiczne i adrenergiczne tarczycy kury.40 Mirosław Łakomy

39/291Odżywianie się młodzieży troci wsiedlonej do potoku Rudzianka.41 Józef Domagała

39/292Indukcja Kalusa u Asparagus SP.42 Ewa Kępczyńska

39/293Indukcja tworzenia somatycznych zarodków w kulturach Medicago Sativa
Radius i Rangelander.

43 Jan Kępczyński

159/284Relacje odległości biologicznych między rodzicami i pomiędzy ich dziećmi
pod względem cech dermatoglifów, pigmentacji i wymiarów ciała.

44 Konstanty Sawicki

39/121Wybrane elementy krajobrazu Starej Świny ze szczególnym uwzględnieniem
hentosu.

45 Zbigniew Piesik

39/295Hartowanie somatycznych zarodków Medicago Sativa L.46 Jan Kępczyński

159/64Identyfikacja chromosomu 2R w secale Vavilovii Grossh za pomocą
specyficznej sondy molekularnej.

47 Stanisąłwa Rogalska

196/301Dynamika białek surowiczych królików po eksperymentalnym zakażeniu
wirusem EBHS

48 Deptuła Wiesław

39/294Wskaźniki biochemiczne w chorobach trzustki.49 Alina Hłyńczak

115/112Porównanie wybranych cech plastycznych karasia pospolitego Carassius
carassius /L. 1758/ i karasia srebrzystego carassius auratus gibelio /Bloch,
1783/ pochodzących z tego samego stawu hodowlanego

50 Mirosław Łakomy

159/190Wpływ zagęszczenia i rodzaju pokarmu na wzrost i przeżywalność larw
traszki grzebieniastej /Triturus cristatus Laurenti, 1958/, traszki zwyczajnej
/triturus alpestris laurenti 1768/

51 Waawrzyniec Wawrzyniak

196/302Szata roślinna jeziora Strzeszowskiego52 Prajs Bożena

39/225Biochemiczne i chemiczne mierniki stanu biotypu wód powierzchniowych
jeziora Wicko Małe (Zalew Szczeciński).

53 G. Poleszczuk

39/296Analiza cech biometrycznych płoci Rutilus Rutilus z jeziora Ińsko.54 Zdzisław Szuba

196/183Czynniki wpływające na sprawność w utrzymaniu równowagi ciała u
dziewcząt w okresie poprzedzającym pokwitanie

55 Sawicki Konstanty

39/179Analiza cytogenetyczna i cytofotometryczna odmian Lolium Perenne L. i
Hybridum Hausskn. Ze stacji hodowli roślin w Marchwaczu.

56 Roman Zieliński

39/56Dendroflora Kamienia Pomorskiego.57 Marian Cieciura

196/141Stadia rozwoju gonad samców bassa słonecznego (Lepomis gibbosus L.
1758) z kanału ciepłego Dolnej Odry

58 Domagała Józef

39/123Skład i zmienność epibentosu w rejonie Jam Porefulacyjnych w Dnie Zaotki
Puckiej.

59 Teresa Orecka

196/303Czy macierzyństwo przspiesza czy opóźnia wystapienie nowotworu sutka u
nosicielek zmutowanego genu BRCA1?

60 Sawicki Konstanty

159/65Biologiczna charakterystyka stada tarłowego troci /Salmo trutta morpha trutta
L./ rzeki Wieprzy.

61 Józef Domagała



196/444Zdolność pochałaniania komórek polimorfonuklearnych (PMN) królików
zakażonych eksperymentalnie dwoma europejskimi szczepami (Asturias,
99-05) wirusa RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease)

62 Deptuła Wiesław

39/226Oznaczanie parametrów gospodarki lipidowej w chorobach ukłądu krążenia.63 Alina Joanna Hłyńczak

196/184Pokwitanie dziewcząt a heterogenność ich rodziców64 Sawicki Konstanty

196/304Zmiany wpływu późnego macierzyństwa na stan noworodków związane ze
zróznicowaniem środowiska życia matek

65 Sawicki Konstanty

159/66Próba lokalizacji sekwencji ruchomych w chromosomach Secale vavilovii
Grossh.

66 Stanisława Rogalska

115/113Ontogenetyczna zmienność asymetrii ruchu dzieci w wieku szkolnym67 Konstanty Sawicki

159/156Struktura wiekowo - wzrostowa dorsza Gadus morhua callarias L> z Zatoki
Puckiej.

68 Józef Domagała

196/305Walory przyrodnicze powiatu złotowskiego69 Ciaciura Marian

39/124Produkcja etylenu przez grzyby z rodzaju Alternaria.70 Jan Kępczyński

159/67Kształtowanie się stężenia podstawowych elektrolitów krwi kurcząt w
zależności od warunków ich utrzymania przed ubojem.

71 Maria Brzezińska

159/303Spektrofotometryczny test redukcji błekitu nitrotetrazoliowego /NBT/jako
miara aktywnosci bójczej komórek polimorfonuklearnych /PMN/ u królików
zakażpnych eksperymentalnie wirusem RHD /Eabbit haemorhagic disease/.

72 Wiesław Deptuła

196/306Małże (Bivalvia) cieku Jasmindzka Struga w Szczecinie73 Dąbkowski Piotr

196/307Ocena wpływu zaburzeń podziału mejotycznego KMP na płodność
wybranych linii mieszkańców pszenno-żytnich Lanca x Muro

74 Rogalska Stanisława

159/304Charakterystyka wiekowo - wzrostowa parposza /Alosa Fallax/ na podstawie
otolitów.

75 Jóżef Domagała

39/297Zachowanie się testu redukcji błękitu nitrotetrazoliowego u królików
zakażonych eksprymentalnie krajowym szczepem wirusa VHD.

76 Wiesław Deptuła.

196/308Flora roślin naczyniowych miasta Biłaogard (NW Polska)77 Agnieszka Popiela

159/10Wykrywanie czynników etiologicznych ludzkiej ehliochiozy i babesiozy
poprzez amplifikację genu 1 6 S DNA.

78 Bogumiła Skotarczak

115/114Zooplankton jeziora Goplana79 Lech Szlauer

115/164Aktywność bójcza granulocytów obojetnochłonnych u królików zakażonych
eksperymentalnie wirusem VHD /Viral Haemorrhagic Disease/ - szczep
czeski V-351, mierzona testem NBT

80 Wiesław Deptuła

39/181Skorupiaki planktonowe w przyujściowym odcinku rzeki Płoni.81 Lech Szlauer

159/191Aktywność sezonowa wiewiórki pospolitej Sciurus vulgaris w warunkach
siedliskowych parku Kownasa w Szczecinie.

82 Mirosław Łakomy

115/165Aktywność mieloperksydazy /MPO/ granulocytów obojetnochłonnych u
królików zakażonych ekperymentalnie wirusem VHD /viral haemorrhagic
disease/ szczep czeski V-351

83 Wiesław Deptuła

39/228Wpływ poziomu magnezu na zawartość triglicerydów u krów zdrowych i
chorych na białaczkę.

84 Maria Brzezińska

39/229Polimorfizm enzymatyczny populacji Dreissena polymorpha Pallas
zasiedlających zbiorniki wodne o podwyższonej temperaturze.

85 Roman Zieliński

159/68Wpływ zastosowanego stymulatora spermacji na parametry biologiczne
nasienia jesiotra syberyjskiego /acipenser baeri Brandt, 1869/, Sterleta
/acipenser ruthenus linnaeus, 1758/ i sierwugi /acipenser stellatusa, 1771/

86 Józef  Domagała

159/305Zdolnośc pochłaniania komórek polimorfonuklearnych /PMN/ u królików
zakażonych eksperymentalnie wirusem RHDV.

87 Wiesłąw Deptuła

196/309badanie wpływu kwasu galusowego na aktywność pirarubicyny w stosunku
do komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej
sublinii o oporności wielolekowej HL60/VINC i HL60/DOX

88 Tarasiuk Jolanta

39/83Dendroflora Kołobrzegu.89 Marian Ciaciura

39/227Flora synantropijna Puszczy Bukowej i jej przedpola w okolicy Podjuch.90 M. Rogalski

39/91Bivalvia Zatoki Stepnickiej91 Zbigniew Piesik

39/298Znaczenie parametrów koagulologicznych przed zabiegami.92 Alina Hłyńczak

196/310Walory przyrodnicze powiatu Nowa Sól93 Ciaciura Marian



196/445Ocena zmienności ekotypów wiechliny łakowej (Poa pratensis L.) za pomocą
metody RAPD - PCR

94 Rogalska Stanisława

39/300Zdolność pochłaniania komórek PMN krwi obwodowej u królików po
eksperymentalnym zakażeniu wirusem VHD szczep Lublin - 1.

95 Wiesław Deptuła

39/299Studia asymetrii dyskretnych form ruchu.96 Zbigniew Drozdowski

196/311Aktywność pochłaniania komórek polimorfonuklearnycj (PMN) krwi
obwodowej u królików zakażonych eksperymentalnie wirusem EBHS
(European Brown Hare Syndrome)

97 Deptuła Wiesław

196/312Flora Synantropijna portu Świnoujście98 Sotek Zofia

159/4Wykrywanie Borrelia burgdorferi sensu lato poprzez amplifikację genu
flagelliny.

99 Bogumiłą Skotlarczyk

196/294Płazy Stawów Dzwonowskich (województwo zachodniopomorskie)100 Łakomy Mirosław

39/125Opracowanie działu dydaktycznego w planowanym Ogrodzie Botanicznym w
Szczecinie.

101 Marian Ciaciura

159/192Strategia pogierania pokarmu przez pasące się konie.102 Maciej Rogalska

39/301Studium środowiskowych uwarunkwań cyklu miesięcznego studentek.103 Zbigniew Drozdowski

196/142Stan rozwoju gonad samców okonia (Perca fluviatilis L. 1758) z trzech
środowisk termicznych

104 Domagała Józef

159/157Kondycja i stan zdrowotny troci rzek pomorskich.105 Małgorzata Pilecka - Rapacz

196/313Wpływ póxnego ojcostwa na stan noworodków przy porodzie106 Sawicki Konstanty

196/185Indukcja wtórnego spoczynku w nasionach szarłatu107 Kępczyńska Ewa

159/193Zastosowanie sekwencji mikrosatelitarnych jako markerów odporności na
porastania w różnych odmianach żyta /secale cereale L./ matodą PCR.

108 Stanisława Rogalska

39/231Charakterystyka genetyczna materiałów matecznych i odmian Lolium
Perenne L.

109 Roman Zieliński

159/13Aktywność bójcza komórek PMN u królików zakażonych eksperymantalnie
różnymi szczepami wirusa VHD  /Viral Haemorrhagic disease/ - szczep
francuski /FR-2/ i polski /KR-1/

110 Wiesław Deptuła

39/183Wpływ inhibitorów biosynetzy związków jasmowych na produkcję etylenu,
kiełkowanie zarodników i wzrost grzybni Alternaria Alternata.

111 Ewa Kępczyńska

196/314Porównanie składników morfologicznych krwi u wcześniaków i noworodków
donoszonych

112 Orowicz Wiesława

39/184Zwierzęta planktonowe zbiorników ściekowych Lasku Arkońskiego w
Szczecinie.

113 Lech Szlauer

196/186Wpływ kwercetyny na proliferację komórek nowotworowych linii HL60/VINC o
oporności wielolekowej związanej z nadaktywnością P-glikoproteiny

114 Tarasiuk Jolanta

159/38Zawartość  przewodów pokarmowych troci letniej /Salmo trutta m. trutta
L.1758/ z Wieprzy

115 Jóżef Domagała

159/69Wpływ wieku i ciąży na wybrane wskaźniki hematologiczne i steżenie
elektrolitów krwi krów i jałowic.

116 Wiesława Orowicz

196/315Zieleń miejska północno-zachodniej części Świnoujścia117 Sotek Zofia

39/230Zdolność adherencji granulocytów obojętnochłonnych u królików
eksperymentalnie zakażonych wirusem RHD - szczep francuski.

118 Wiesław Deptuła

39/289Oznaczanie bakterii amonifikacyjnych w próbach wody pochodzących z
Jeziora Słonecznego i Syrenich Stawów.

119 Wiesław Deptuła

115/115Działalność naukowa i edukacyjna ogrodów botanicznych w Stanach
Zjednoczonych

120 Marian Ciaciura

196/316Dynamika wybranych wskaźników odporności nieswoistej w oparciu o test
spektrofotometryczny u królików eksperymantalnie zakażonych wirusem
EBHS (European Brown Hare Syndrom)

121 Deptuła Wiesław

196/433Pasożyty jelitowe u mieszkańców Pojezierza Drawskiego122 Pilecka-Rapacz Małgorzata

39/126Ocena mikrobiologiczna środowiska wodnego Jeziora Rusałka.123 Wiesław Deptuła

39/84Zmiany kliniczne, anatomopatologiczne i hematologiczne przy inwazji nicieni
Anguillicola crassus u węgorzy Anguilla anguilla z Jeziora Ińsko.

124 Teresa Orecka

159/306Dynamika zdolności adherencji granulocytów obojętnochłonnych u królików
zakażonych eksperymentalnie wirusem RHDV.

125 Wiesław Deptuła

196/317Oznaczanie polimorfizmu białek enzymatycznych w wybranych odmianach
pszenicy Triticum aestivum L.

126 Rogalska Stanisława



115/166Ocena parametrów biochemicznych we krwi ludzi w zależności od płci i wieku127 Wiesława Orowicz

159/307Charakterystyka wiekowo - wzrostowa na podstawie otolitów smoltów troci z
wieprzy z 2000, 2001 roku.

128 Józef Domagała

39/127Kondycja, odżywianie oraz stan organów wewnętrznych łososi (Salmo salar
L.) południowego Bałtyku

129 Józef Domagała

159/194Oznaczenie polimorfizmu białek izoenzymatycznych w liniach
dihaploidalnych /DH/ pszenżyta /2n=6x=42/ X triticosecakle witt.

130 Renata Słonimska - Walkowiak

159/285Poszukiwanie ruchomych elementów genetycznych w siedmiu gatunkach
żyta.

131 Stanisława Rogalska

159/392Liczebność i rozmieszczenie płazów bezogonowych na terenie gminy Wolin.132 Józef Domagała

196/318Stan populacji długosza królewskiego Osmunda regalis L. w rezerwacie
paprociowym po powodzi w 1997 r.

133 Ciaciura Marian

115/116Aktywność mieloperoksydazy granulocytów obojetnochłonnych u królików
zakażonych eksperymentalnie róznymi dawkami wirusa VHD /Viral
haemorrhagic disease/ szczep francuski Fr-2 i polski Kr-1

134 Wiesław Deptuła

196/97Rzmieszczenie roślin naczyniowych z rodziny Lamiaceae, Verbenaceae na
Śląsku

135 Ciaciura Marian

196/98Struktura zgrupowania pasożytów skrzeli (metazoa) u płoci (rutilus rutilus L.)
z zalewu szczecińskiego

136 Rogalski Maciej

39/129Struktura genetyczna małża Dreissena Polymorpha z jezior Pojezierza
Mazurskiego i Suwalskiego oraz Pomorza Zachodniego.

137 Roman Zieliński

196/99Rola pasożytniczych metazoa ryb w oceanie stanu środowiska wodnego138 Rząd Izabella

196/446Struktura przestrzenna i płciowa woskownicy europejskiej - Myrica gale L. na
terenie Bagien Bieczyneckich

139 Ciaciura Marian

39/128Parazytofauna żaby wodnej i trawnej okolic Złocieńca.140 Teresa Orecka

159/393Przemiany nukleotydowych adeninowych i 2,3 - BPG w przebiegu cukrzycy
typu 1 u dzieci.

141 Alina Hłyńczak

196/100Występownaie i dynamika liczebności metacerkarii Diplostomum spp. u płoci
(rutilus rutilus L.) w wybranych zbiornikach północno-zachodniej Polski

142 Rząd Izabella

196/143Charakterystyka biologiczna i stan zdrowotny populacji bassa słonecznego
(Lepomis gibbosus) z kanału zrzutowego Elektrowni Dolna Odra

143 Pilecka-Rapacz Małgorzata

159/195Badanie wpływu soli pirydyniowych na aktywność cytotoksyczną adriamycyny
w stosunku do koórek nowotworowych o oporności wielolekowej związanej z
nadekspresją P - glikoproteiny.

144 Jolanta Tarasiuk

196/101Akumulacja pasożytów w oczach ryb z jeziora Głębiokiego w Szczecinie145 Rogalski Maciej

39/302Wybiórczość środowiskowa muchołówki małej w warunkach Puszczy
Bukowej pod Szczecinem.

146 Dariusz Wysocki

115/117Ocena wpływu dużych ssaków roślinożernych z rodziny jeleniowatych
/Cervidae/ na młode pokolenie drzew leśnych w fazie uprawy na przykładzie
Nadleślictwa Czaplinek

147 Maciej Rogalski

115/167Porównanie liczby i wielkości składanych jaj oraz czasu wylęgu kilku
gatunków z podrodzajów Megaluracarus i Micruracarus

148 Andrzej Zawal

159/196Analiza przebiegu mejozy w komórkach macierzystych pyłku roslin
mieszkańcowych w pokoleniu F4 i F6 /AT1-5 x Moniko/.

149 Stanisława Rogalska

159/286Identyfikacja i rozwój patogenów grzybowych wyizolowanych z owoców
papryki.

150 Ewa Kępczyńska

159/158Obszary chronione Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.151 Marian Ciaciura

39/130Przemiany mineralne u krów białaczkowych.152 Maria Brzezińska

159/11Znaczenie etylenu w procesie transformacji petunii przy użyciu
Agrobaccterium rhizogenes.

153 Ewa Kępczyńska

196/319Wystepowanie potrzeszcza (Miliaria calandra) na wybranych transektach
Pomorza Zachodniego

154 Kaliciuk Jacek

39/131Zdolność pochłaniania komórek polimorfonuklearnych krwi obwodowej
królików immunizowanych Chlamydia psittaci.

155 Wiesław Deptuła

196/320Porównanie niektórych wskaźników metabolizmu lipidowego u gęsi i kurcząt156 Orowicz Wiesława

196/187Wpływ kwasu kawowego na aktywność związków polifenolowych w stosunku
do komórek ludzkiej białaczki promielocytarnej HL60

157 Tarasiuk Jolanta

196/321Materiały do rewizji taksonomicznej rodzaju Epidendrum L. (Orchidaceae)158 Szlachetko Dariusz



196/188Flora naczyniowa miasta Tychy159 Friedrich Stefan

196/189Relacje pomiędzy dorosłymi ważkami (Odonata) pochodzącymi z terenu
Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, a pasożytującymi na nich
larwami wodopójek

160 Zawal Andrzej

159/308Występowanie DNA Anaplasma phagocytophilum i Babesia u chorych na
boreliozę.

161 Bogumiła Skotarczak

196/447Zmiany liczebności cetyńców (Tomicus piniperda L. i T. minor Hart.) w
drzewostanach Nadlesnictwa Tuczno, w latach 2000-2005

162 Płatek Krzysztof

39/304Określenie i znaczenie współczynnika protrombinowego INR oraz innych
współczynników krzepnięcia krwi.

163 Alina Hłyńczak

39/303Wpływ wody z odstojników Zakładów Chemicznych "Police" na pstrąga
tęczowego.

164 Teresa Orecka-Grabda

196/448Wykorzystanie metody RAPD-PCR do badania zmienności odmian wiechliny
łąkowej (Poa pratensis L.)

165 Rogalska Stanisława

159/197Zachowanie się kuców szetlandzkich na pastwisku.166 Maciej Rogalski

159/31Nukleotydy adeninowe w erytrocytach dzieci narażonych na działanie fluoru.167 Alina Hłyńczak

159/309Wybrane cechy biologiczno - morfometryczne sielawy /coregonus albula L./ z
jeziora Wełtyń.

168 Wawrzyniec Wawrzyniak

159/198Zachowanie się koników polskich w warunkach wypasu zbiorowisk
trawiastych Basenu Czarnocińskiego.

169 Maciej Rogalski

115/168Amplifikacja DNA pierwotniaków z rodzaju Babesia izolowanego z kleszczy z
terenów zalesionych Szczecina

170 Bogumiła Skotarczak

196/190Materiały do flory storczykowatych (Orchidaceae) Ekwadoru171 Szlachetko Dariusz

196/191Wpływ kwasu elagowego na proliferację komórek nowotworowych linii
HL60/DOX o oporności wielolekowej związanej z nadaktywnością białka MRP
1

172 Tarasiuk Jolanta

159/70synantropizacja flory lesnej północnych terenów Barlinecko - Gorzowskiego
Parku Krajobrazowego.

173 Marian Ciaciura

196/322Róznice w wynikach podstawowych badań laboratoryjnych ze szczególnym
uwzględnieniem niektórych wskaźników funkcjiserca u osób leczonych
kardiologicznie

174 Brzezińska Maria

39/87Ocena testu redukcji NBT metodą cytochemiczną i spektrofetometryczną u
królików immunizowanych Chlamydia psittaci szczep 6 BC.

175 Wiesław Deptuła

196/323Jakie zmiany metabolizmu ogólnoustrojowego wywołuje cukrzyca?176 Orowicz Wiesława

159/310Badanie wpływu metabolicznej aktywacji pirarubicyny przez reduktazę
cytochromu P450 w stosunku do komórek nowotworowych o odporności 
wielolekowej związanej z nadekspresją białka MRP1.

177 Jolanta Tarasiuk

196/102Formy ochrony przyrody w warunkach Unii Europejskiej178 Trzeciak Maciej

159/1Dynamika surowiczych immunoglobulin u królików po immunizacji zabitym
antygenem Chlamydia psittaci.

179 Wiesław Deptuła

159/287Odległości biologiczne pomiędzy rodzicami pod względem cech
dermatoglifów, pigmentacji oraz wymiarów ciała a rozwój fizyczny ich dzieci.

180 Konstanty Sawicki

196/103Charakterystyka wiekowo-wzrostowa troci wędrownej (salmo trutta m.trutta)
rzeki Regi w 2001 roku

181 Domagała Józef

39/232Skład wybranych elektrolitów surowicy krwi w zróżnicowanych stanach
fizjologicznych bydła białaczkowego.

182 Maria Brzezińska

159/199Intensywność samca w zależności od pory dnia i fazy cyklu płuciowego
samicy w miejskiej populacji kosa Turdus merula w Szczecinie.

183 Dariusz Wysocki

196/144Wskaźnikowe wykorzystanie porostów z rodzaju Xanthoria (Fr) Th. Fr. do
badań stanu środowiska przyrodniczego miasta Szczecina

184 Wieczorek Anetta

39/305Ocena stanu choripterofauny w wybranych biotopach Cedyńskiego Parku
Krajobrazowego.

185 Bronisław Wołoszyn

115/169Stężenie nukleotydów adeninowych i guaninowych w krwinkach czerwonych
leszcza

186 Alina Hłyńczak

196/192Materiały do rewizji taksonomicznej rodziny Orchidaceae na terenie
Ekwadoru

187 Szlachetko Dariusz

196/324Regulacja kiełkowania nasion Telekia speciosa188 Kępczyński Jan

159/200Pasożyty układu pokarmowego łososi Salmo salar L. rzek Pomorza
Zachodniego.

189 Józef Domagała



159/71Wpływ pikloramu na ukorzenienie róży miniaturowej "White Gem".190 Ewa Kępczyńska

159/72Zróżnicowanie obrazu białek izoenzymatycznych w liniach dihaploidalnych
psznżytach. /X triticosecale wittmack/

191 Renata Słomińska - Walkowiak

159/394Liczebność i romieszczenie płazów bezogonowych na terenie Gminy Radowo
Małe.

192 Józef Domagała

196/325Zastosowanie genu 18S RNA do identyfikacji gatunków Babesia
wykrywanych u Capreolus capreeolus

193 Skotarczak Bogumiła

39/233Analiza biometryczna storni Platichtys flesus - cechy plastyczne.194 Zdzisław Szuba

115/170Zawartość przewodów pokarmowych smoltów troci wędrownej /Salmo trutta
m. trutta .L/ z rzeki Wieprzy

195 Małgorzata Pilecka-Rapacz

196/449Czy istnieją róznice w obrazie parametrów hematologicznych i stężeniu
wskaźników przemian lipidowych u ptaków i ssaków?

196 Orowicz Wiesława

159/201Tempo wzrostu i charakterystyka morfometryczna samców raka pręgowatego
Orconectes limosus /Raffinesque 1817/ z wybranych jezior Pomorza.

197 Maciej Rogalski

196/450Aktywnosc katalazy i peroksydazy w siewkach pomidora pod wpływem
jasmonianu metylu

198 Kępczyńska Ewa

39/57Wstępna ocena biokumulacji fosforu całkowitego przez Dreissena
polymorpha w wybranych akwenach Pojezierza Pomorskiego.

199 Teresa Orecka

196/193Dynamika białek surowiczych w przebiegu zakażenia eksperymentalnego
królików wirusem EBHS (European Brown Hare Syndrome) - szczep polski -
Lublin 1

200 Deptuła Wiesław

159/202Wypukłość guzów czołowych i ciemieniowych a wymiary długościowe i
grubości nasad kości długich u dzieci w wieku szkolnym.

201 Konstanty Sawicki

39/89Niektóre paramtery układu oddechowego i poziom kwasu mlekowego u
pływaków.

202 Alina Hłyńczak

196/194Obraz biało i czerwonokrwinkowy krwi królików w przebiegu
eksperymentalnego zakażenia wirusem EBHS (European Brown Hare
Syndrome) - szczep polski Lublin 1

203 Deptuła Wiesław

196/195Polimorfizm DNA szczepów Bartonella występujących w polskich populacjach
Capreolus capreolus

204 Skotarczak Bogumiła

196/166Wpływ wielkości nasion na zdolność kiełkowania i tempo wzrostu Poa
pratensis L.

205 Rogalski Maciej

39/185Cheilioskopijne zróżnicowanie zespołów studenckich Uniwersytetu
Szczecińskiego.

206 Zbigniew Drozdowski

159/14Poziom magnezu i wapmnia we krwi chorych na serce.207 Alina Hłyńczak

196/451Wpływ kwasu chlorogenowego na komórki nowotworowe ludzkiej białaczki
promielocytowej HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej, HL60/VINC i
HL60/DOX

208 Tarasiuk Jolanta

159/311Stan zdrowotny wybranych gatunków ryb z międzxyodrza z 2003-2004 roku.209 Małgozrata Pilecka - Rapacz

159/203Ocena zmienności niektórych cech populacyjnych i osobniczych szykonia
Czarnego /pterostichus niger/ schaller, coleoptera; carabide w róznych
typach zbiorowisk leśnych.

210 Płatek Krzysztof

39/58Flora synantropijna miasta Szczecina.211 Marian Ciaciura

39/90Metabolizm mineralny w surowicy krwi koni różnych ras.212 Alina Hłyńczak

196/145Ocena wartości pokarmowej wybranych gatunków i odmian traw z
wykorzystaniem ślimaka winniczka

213 Rogalski Maciej

39/132Rozmieszczenie Senecio Paluster DC. I Erechthites Hierachfolia Raf. na
terenie Polski.

214 Marian Ciaciura

39/186Przemiany wodno-elektryczne i mineralne w różnych stanach patologicznych.215 Alina Hłyńczak

159/312Charakterystyka występowania larw Zawisaka Borowca /hyloicus pinastri L.
lepidoptera/ w różnych typach drzewostanów sosnowych w nadleśnictwie
Lipinki Łużyckie.

216 Krzysztof Płatek

196/326Zachowanie sie obrazu biało- i czerwonokrwinkowego u królików zakażonych
eksperymantalnie wirusem EBHS (European Brown Hare Syndrome)

217 Deptuła Wiesław

39/85Produkcja etylenu przez Kalus Medicago Sativa L. w kulturach in vitro.218 Jan Kępczyński

39/133Dobór gatunków górskich do planowanegoalpinarium w przyszłym Ogrodzie
Botanicznym w Szczecinie.

219 Marian Ciaciura

196/196Abiotyczne uwarunkowania rozwoju produkcji pierwotnej w jeziorach
Pojezierza Warnowskiego w Wolińskim Parku Narodowym

220 Poleszczuk Gorzysław



196/452Rozmieszczenie i analiza fitogeograficzna rozmieszczenia wybranych
gatunków roślin wodnych na Pomorzu Zachodnim

221 Popiela Agnieszka

196/197Cytotoksyczne działanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych na
komórki raka jelita grubego HT29

222 Tarasiuk Jolanta

39/187Ilościowe stężenia immunoglobulin w surowicy krwi w różnych stanach
patologicznych wyznaczone metodą turbidymetryczną.

223 Alina Hłyńczak

196/198Wpływ kwercetyny na proliferację komórek nowotworowych HL60/DOX o
oporności wielolekowej związanej z nadaktywnością białka MRP1

224 Tarasiuk Jolanta

39/306Składniki morfometryczne krwi ogierów rasy Hanower i Wielkopolskiej.225 Maria Suska

196/199Charakterystyka biologiczna i stan zdrowotny wybranych ryb karpiowatych
Dolnej Odry

226 Domagała Józef

39/307Oznaczanie aktywności wybranych enzymów oraz poziomu bilirubiny w
schorzeniach wątroby.

227 Alina Hłyńczak

196/434Ocena wrażliwości wybranych bakterii mezofilnych izolowanych z wód jeziora
Rusałka na różne antybiotyki

228 Dionizy Wojtkowiak

196/327Ocena wrażliwości psychrofilnych bakterii wód jeziora Rusałka na wybrane
antybiotyki

229 Deptuła Wiesław

159/313Badanie chemizmu wód cieku Stary Zdrój koło Międzyzdrojów.230 Gorzysław Poleszczuk

115/119Morfometria młodzieży Siewrugi /Acipenser stellatus Pallas 1771/ z hodowli
Dolna Odra

231 Józef Domagała

196/146Subfosylna malakofauna z Bramy Świny232 Janicki Dariusz

39/234Skorupiaki planktonowe stawu "Uroczysko" w Szczecinie.233 Lech Szlauer

115/171Odżywianie się narybku troci wędrownej i pstrąga potokowego w małych
ciekach

234 Józef Domagała

159/204Flora glonów Jeziora Morzycko.235 Marian Ciaciura

196/453Wpływ związków polifenolowych na aktywność kwasu elagowego w stosunku
do komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej
sublinii o oporności wielolekowej HL60/VINC i HL60/DOX

236 Tarasiuk Jolanta

159/39Pasożyty jelitowe u mieszkańców Barlinka i okolic.237 Małgorzata Pilecka - Rapacz

159/73Wykrywanie DNA Ehrlichia phagocytophila we krwi pacjentów podejrzanych
o chorobę z Lyme.

238 Bogumiła Skotlarczak

196/147Rozwój gonad samic Dreissena polymorphia (Pallas, 1771) (Mollusca:
Bivalvia: Dreissenidae) w okresie jesienno-zimowym (Pomorze Zachodnie,
Międzyodrze)

239 Domagała Józef

115/172Wpływ kwasu salicylowego na rozwój grzbów z dodzaju Panicillium w
warunkach in vivo i in vitro

240 Kępczyńska Ewa

39/308Roczny cykl płciowy jazgarza kanału ciepłego Dolnej Odry.241 Józef Domagała

39/235Cechy plastyczne i metryczne hybrydów troci i łososia.242 Józef Domagała

196/328Wpływ wczesnego wieku ojcostwa na stan noworodków przy porodzie243 Sawicki Konstanty

159/205Wskaźniki hemmatologiczne i biochemiczne u koni różnych ras.244 Maria Suska

196/200Badanie obecności sekwencji mikrosatelitarnych w chromosomach Secale
ceredale L. odmiany Amilo metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ

245 Rogalski Maciej

196/295Sład pokarmu pustułki Falco tinnunculus w warunkach miejskich Szczecina246 Łakomy Mirosław

196/454Rola kwasu linolenowego w indukcji odporności pomidora na fusarium
oxysporum F. SP. Lucopersici

247 Kępczyńska Ewa

196/104Występowanie chrząszczy z rodzaju Geotrupes SPP. w różnych warunkach
biocenoz leśnych

248 Płatek Krzysztof

159/314Analiza DNA mitochondrialnego żyta metodą PCR-RFLP.249 Stanisława Rogalska

196/329Wpływ wieku i płci na wybrane wskaźniki krwi i moczu u osób z zaburzeniami
funkcji układu wydalniczego

250 Brzezińska Maria

39/237Badania kinetyki procesu biodegradacji materii organicznej w wodach jeziora
Wicko Małe.

251 G. Poleszczuk

159/206Zastosowanie metod bioindykacyjnych do oceny stopnia skażenia
srodowiska przyrodniczego fluorem i metalami cięźkimi.

252 Maciej Rogalski

159/315Liczebność i rozmieszczenie wiewiórki pospolitej /sciurus vulgaris/
Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

253 Mirosław Łakomy

196/105Charakterystyka biologiczna i parazytologiczna wybranych gatunków ryb z
kanału zrzutowego Elektrowni "Dolna Odra:.

254 Domagała Józef



159/74Produkcja etylenu podczas kiełkowania nasion wybranych gatunków roślin.255 Jan Kępczyński

196/508Stan zbadania ascomycetes na Pomorzu Zachodnim256 Stasińska Małgorzata

39/310Wzrost masy i struktura wątroby młodzieży dorsza z południowego Bałtyku.257 Józef Domagała

159/75Charakterystyka kiełkowania sztucznie starzonych nasion Amaranthus
caudatus

258 Jan Kępczyński

39/236Rośliny lecznicze Ostrołęki.259 Marian Ciaciura

159/159Korelacje pomiedzy wydajnościami guzów ciemieniowych a ukształtowaniem
kości skroniowych i kości potylicznej u dorosłych mężczyzn.

260 Konstanty Sawicki

196/148Ocena preferencji pokarmowej ślimaka winniczka w odniesieniu do
wybranych gatunków, odmian i ekotypów roślin łąkowych

261 Rogalski Maciej

39/188Ocena mikrobiologiczna prób wody z jeziora Głębokiego.262 Wiesław Deptuła

159/316Rozmieszczenie Equisetum hiemale L. na Pomorzu Zachodnim263 Marian Ciaciura

159/317Analiza histologiczna gonad kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis.264 Józef Daomagała

159/318Dynamika liczebności miejskiej populacji kosa /turdus merula/ w Szczecinie
w cyklu rocznym.

265 Dariusz Wysocki

39/190Porównawcza morfologiczna charakterystyka młodzieży łososia Salmo salar
rzek Pomorza.

266 Józef Domagała

115/120Amplifikacja DNA Borrelia burgdorferi sensu lato metodą łańcuchowej reakcji
polimerazy u sezonowo odławianych kleszczy Ixodes ricinus

267 Bogumiła Skotarczak

115/121Różnicowanie gatunków genomowych Borrelia burgodorferi sensu lato268 Bogumiła Skotarczuk

196/106Wpływ antropopresji na wybór terytorium lęgowego miejskiej populacji kosa
(Turdus merula)

269 Łakomy Mirosław

159/76Analiza przebiegu mejozy w komórkach macierzystych pyłku, w linach
mieszkańców pszennożytnich.

270 Stanisława Rogalska

39/309Pozim nukleotydów adeninowych we krwi ogierów rasy wielkopolskiej.271 Maria Suska

196/330Aktywność glukanaz grzybowych i roslinnych w układzie patogen - pomidor272 Kępczyńska Ewa

159/160Pasożytowanie larw wodopójek /Hydracarina/ z rodzaju Arrenurus na imago
ważek /Odonata/ pochodzących z okolic jezior przepływowych u źródeł
Drawy.

273 Andrzej Zawala

159/161Flora roślin naczyniowych Doliny Rudzianki w Puszczy Bukowej.274 Marian Ciaciura

196/201Analiza i ocena porównawcza wskaźników hematologicznych losowo
wybranych krwiodawców w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Szczecinie

275 Brzezińska Maria

196/202Występowanie i analiza DNA Anaplasma phagocytophilum u sarny
Capreolus capreolus odłowionych na Pomorzu Zachodnim

276 Skotarczak Bogumiła

39/189Struktura populacji Viscum laxum w leśnictwie Motoczyn koło Legnicy.277 Marian Ciaciura

39/88Zoobentos Zatoki Stepnickiej.278 Zbigniew Piesik

196/331Charakterystyka wiekowo-wzrostowa troci wedrownej (Salmo trutta m. trutta)
rzeki Wieprzy w 2005 roku.

279 Domagała Józef

196/296Charakterystyka morfometryczna samic raka pręgowatego Orconectes
limosus (Ratinesque 1817) z jeziora Świeszyno

280 Śmietana Przemysław

196/203Biota porostów lewobrzeżnej części szczecina281 Wieczorek Anetta

39/311Oznaczanie bakterii denitryfikacyjnych w dwóch wybranych jeziorach miasta
Szczecina.

282 Wiesław Deptuła

39/86Analiza struktury genetycznej populacji małża Dreissena polymorpha var.
Polymorpha z Jeziora Woświn.

283 Roman Zieliński

159/77Zróźnicowanie genetyczne wybranych gatunków małż słodkowodnych z
obszaru Polski.

284 Marianna Soroka

39/92Histologiczna ocena aktywności tarczycy jesiennego i wiosennego narybku
troci wedrownej (Salmo trutta L.) Pomorza Zachodniego

285 Józef Domagała

159/207Porównanie wybranych wskaźników hematologicznych krwi potencjalnych
krwiodawców w zależności od płci i wieku.

286 Maria Brzezińska

196/332Porównanie niektórych parametrów gospodarki miberalnej w surowicy krwi
gęsi i kurcząt

287 Orowicz Wiesława

196/455Poszukiwanie DNA Rickettsia helvetica u Ixodes ricinus oraz we krwi
zwierzyny łownej z okręgu Tanowo

288 Skotarczak Bogumiła



159/40Zawartość przewodów pokarmowych troci wędrownej /Salmo trutta m. trutta
L. 1758/ z Parsęty.

289 Józef Domagała

115/173Struktura przestrzenna i wiekowa jemioły pospolitej rozpierzchłej Viscum
album subsp. Austriacum /laxum/ na wybranym terenie Nadleśnictwa Legnica

290 Marian Ciaciura

159/41Zadrzewienie śródpolne i osiedlowe w gminie Pyrzyce.291 Marian Ciaciura

39/312Morfometria młodzieży siewrugi rzeki Wołgi.292 Domagała Józef

115/174Biotop toni wodnej jeziora Rusałka w Szczecinie /2000-2001/ -
charakterystyka hydrochemiczna

293 Gorzysław Poleszczuk

196/456Kształtowanie sie niektórych parametrów lipidowych u kóz z ZOO w różnych
porach roku

294 Orowicz Wiesława

115/175Nukleotydy purynowe leukocytów krwi chorych na białaczki295 Alina Hłyńczak

115/176Awifauna lęgowa łąk na d jeziorem Miedwie /woj.Zachodniopomorskie/296 Dariusz Wysocki

39/191Aktywność bójcza granulocytów obojętnochłonnych u królików zakażonych
wirusem RHD - szczep francuski, mierzona testem NBT.

297 Joanna Guzior

159/319Struktura przestrzenna populacji wawrzynka wilczełko Daphne mezereum L.
w łęgu wawrzynowym na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego.

298 Marian Ciaciura

39/192Badania ilościowe i jakościowe makrozoobentosu jam porefulacyjnych w
Zatoce Puckiej.

299 Teresa Orecka

196/333Aktywność bójcza granulocytów obojetnochłonnych u królików zakażonych
eksperymentalnie wirusem EBHS (European Brown Hare Syndrome)
mierzona cytochemicznym testem NBT

300 Deptuła Wiesław

159/78Pasożytowanie larw wodopójek na imagines ważek pochodzących z doliny
rzeki Płoni.

301 Dariusz Janicki

159/15Analiza biomedyczna miejskiej populacji kosa /Turdus merula/ w Szczecinie.302 Dariusz Wysocki

159/162Występowanie DNA Ehrlichi phagocytophila u kleszczy Ixodes ricinus z
zalesionych terenów Szczecina.

303 Bogumiła Skotarczak

39/171Wpływ deficytu wodnego na kiełkowanie nasion Amaranthus retroflexus i
Amaranthus caudatus.

304 Jan Kępczyński

39/238Oogeneza szczużui pospolitej w cyklu rocznym.305 Józef Domagała

39/59Zmienność z wiekiem proporcji ciała u płci żeńskiej.306 Zofia Szczotkowa

159/208Ptaki leśne jako rezerwuar Babesia sp. W Wielkopolskim Parku Narodowym.307 Bogumiła Skotarczak

196/457Studium ekologiczno-florystyczne porostu rezerwatu Wrzosowisko Sowno308 Wieczorek Anetta

196/205Charakterystyka pierwotnego spoczynku nasion Amaranthus paniculatus L.309 Kępczyński Jan

196/204Wykrywanie i analiza DNA Bartonella występującego w polskiej populacji
Cervus elaphus

310 Skotarczak Bogumiła

159/16Biologiczna ocena rzeki Kosy jako środowiska występowania żółwia błotnego
Emys orbicularis.

311 Józef Domagała

159/42Tempo wzrostu i morfometryczna charakterystyka raka pręgowatego
/Orconectes limosus Raf./ z jeziora Woświn.

312 Śmietana Przemysław

39/60Aktywność lizozymu w surowicy krwi królików poddanych stymulacji
antygenem Chlamydia psittaci.

313 Wiesław Deptuła

196/334Wykorzystanie rozpuszczalników organicznych do indukcji ustepowania
spoczynku nasion wybranych gatunków roślin

314 Kępczyński Jan

196/458Fonologia i wystepowanie Impatiens capensis Meerb. na terenie Zalewu
Szczecińskiego

315 Ciaciura Marian

39/193Wrażliwość nasion Amarnathus Caudatus na gliberyny w obecności estru
metylowego kwasu jasmowego.

316 Jan Kępczyński

39/313Flora naczyniowa glebowej powierzchni wzorcowej.317 Marian Ciaciura

196/107Wpływ temperatury i opadów w okresie zimowym na przeżywalność miejskiej
populacji kosa (Turdus merula) w Szczecinie

318 Wysocki Dariusz

39/61Struktura genetyczna wybranych populacji mchu Pleurozium schreberi z
zachodniej części Polski.

319 Roman Zieliński

39/314Zbiorowiska segetalne Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.320 A. Popiela

159/79Indukcja spoczynku wtórnego w nasionach wybranych gatunków roślin.321 Jan Kępczyński

159/80Wpływ estru metylowego kwasu jasmonowego zaaplikowanego do kultury
zawioesinowej Medicago sativa w tworzeniu się somatycznych zarodników.

322 Ewa Kępczyńska



115/122Charakterystyka biologiczna i ocena populacji wybranych gatunków płazów
okolic Słupska i Sławna

323 Józef Domagała

39/240Wpływ czynników surowicznych i komórkowych na aktywność pochłaniania
granulocytów obojętnochłonnych u królików zakażonych wirusem RHD -
szczep francuski.

324 Wiesław Deptuła

159/209Charakterystyka rozwoju fizycznego młodzieży gimnazjalnej w Gminie
Trzcińsko Zdrój z uwzględnieniem środowisk popegeerowskich.

325 Konstanty Sawicki

39/62Wpływ zakwaszenia wód na tempo wzrostu strzebli potokowej w Jezirze
Helmtjeritut w Norwegii.

326 Teresa Orecka

196/206Charakterystyka biologiczna i stan zdrowotny ryb Dolnej Odry327 Domagała Józef

196/509Wpływ różnych typów sztucznych podłozy na rozwój peryfitonu328 Janicki Dariusz

115/123Ocena populacji płazów Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach329 Józef Domagała

196/207Stadium ekologiczne porostów lewobrzeżnej części Szczecina330 Wieczorek Anetta

159/320Wody powierzchniowe - źródła, strumienie i jeziora - w Dolinie Trzciągowskiej
/wyspa Wolin - otulina i tereny Wolińskiego parku Narodowego/ -
charakterystyka biotopów.

331 Gorzysłąw Poleszczuk

196/335badanie wpływu kwercetyny na aktywność pirarubicyny w stosunku do
komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej sublinii
o oporności wielolekowej HL60/VINC i HL60/DOX

332 Tarasiuk Jolanta

39/315Ocena zawartości związków lipidowych w surowicy krwi w zależności od płci i
wieku ludzi leczonych na choroby wewnętrzne.

333 Maria Brzezińska

159/210Identyfikacja powtarzalnych sekwencji nukleoidowych w odmianach pszenicy.334 Stanisława Rogalska

196/336Wykorzystanie mikrofal i wysokiej temperatury do zwalczania patogenów
grzybowych wybranych gatunków nasion przed i po matrykondycjonowaniu

335 Kępczyńska Ewa

159/43Metale ciężkie w tkankach miękkich leszcza, odławianego w latach
1999-2000 w estuarium Odry.

336 Alina Hłyńczak

159/81Wpływ wysiłku fizycznego na metabolizm nukleotydów w ertrocytach koni.337 Alina Joanna Hłyńczak

39/64Makrobentos Jeziora Dąbie Małe.338 Zbigniew Piesik

196/208Wpływ dziadków na zróżnicowanie rozwojowe wnucząt, dzieci w wieku 7-9 lat339 Sawicki Konstanty

39/63Bivalvia jeziora Dąbie Małe.340 Zbigniew Piesik

196/459Zbiorowiska łakowe w środkowym odcinku Doliny Kurzycy (okolice
Mieszkowic)

341 Popiela Agnieszka

196/297Struktura wiekowo-wzrostowa troci Salmo trutta L. rzeki Regi na podstawie
analizy łuski z 2005 roku

342 Domagała Józef

196/209Wpływ długości sezonu lęgowego na sukces lęgowy populacji miejskiej kosa
(Turdus merula) w Szczecinie

343 Wysocki Dariusz

159/321Ocena prztydatności matrykondycjonowania do poprawy jakości nasion
selera odm. Edward.

344 Ewa Kępczyńska

159/82Flora roslin naczyniowych Stargardu Szczecińskiego i okolic.345 Marian Ciaciura

159/83Wpływ Poliamin na mikrorozmnażanie róży miniaturowej.346 Ewa Kępczyńska

159/211Zmienność guzów czołowych i ciemieniowych w ontogenezie człowieka.347 Konstanty Sawicki

159/322Awifauna terenów rolniczych okolic Nowogardu /woj. Zachodniopomorskie/348 Dariusz Wysocki

39/316Analiza Lolium Perenne i L. Multiflorum do krzyżowań wewnątrz i
międzygatunkowych za pomocą markerów RAPD i ISJ.

349 Roman Zieliński

196/149Charakterystyka morfologiczna krwi ryb w wybranych ekosystemach350 Rząd Izabella

196/460Zastosowanie kraniologii w kryminalistyce351 Sawicki Konstanty

159/212Flora roślin naczyniowych miasta Wałcza i otaczających miasto jezior.352 Marian Ciaciura

159/323Flora roślin naczyniowych miasta Człuchowa i okolic.353 Marian Ciaciura

115/124Zdolność adherencji granulocytów obojetnochłonnych i królików zakażonych
eksperymentalnie róznymi dawkami wirusa VHD /viral haemorrhagic disease/
- szczep francuski Fr-2 i polski Kr-1

354 Wiesław Deptuła

159/213Gryzonie leśne jako rezerwuar Anaplasma phagocytophila /Ehrlichia
phagocytophila/ w Wielkopolskim Parku narodowym.

355 Bogumiła Skotarczak

159/44Międzyosobnicza zmienność w rozróżnianiu barw w zależności od wieku
badanych osób i rodzaju oswietlenia.

356 Konstanty Sawicki

196/337Ocena mikrobiologiczna wód jeziora Słoneczne według modelu własnego357 Deptuła Wiesław



159/324Ocena zróźnicowania entomofauny epigeicznej w różnych środowiskach, w
strefie oddziaływania przemysłu chemicznego w Policach.

358 Maciej Rogalski

196/210Optymalizacja warunków kiełkowania i konwersji somatycznych zarodków
Medicago sativa L. w kulturach in vitro

359 Kępczyńska Ewa

39/65Mieloperoksydaza granulocytów obojętnochłonnych u królików
immunizowanych Chlamydia psittaci.

360 Wiesław Deptuła

196/211Badania jakości biotopów toni wodnej jezior w aglomeracji miejskiej Szczecin361 Poleszczuk Gorzysław

196/212Wykrywanie i analiza DNA Borrelia burgdorferi sensu lato w polskich
populacjach dzikich przeżuwaczy

362 Skotarczak Bogumiła

159/84Produkcja pierwotna oraz chlorofil /a,b,c/ i feofityna w wodach estuarium
Odry.

363 Gorzysław Poleszczuk

159/325Charakterystyka występowania larw boreczników /diprionidae, HYM./ w
różnych typach drzewostanów sosnowych w Nadleśnictwie Lipinki Łużyckie.

364 Krzysztof Płatka

196/213Materiały do znajomości flory Orchidaceae Wenezueli365 Szlachetko Dariusz

159/395Przemiany nukleidów adeninowych i 2,3 - BPG w przebiegu cukrzycy typu 2.366 Alina Hłyńczak

39/172Inwentaryzacja dendrologiczna Lasu Arkońskiego w Szczecinie.367 Marian Ciaciura

39/317Flora roślin naczyniowych okolic Wisełki.368 Marian Ciaciura

115/111Wskaźniki czerwono i białokrwinkowe oraz ilość trombocytów u królików po
zakażeniu eksperymentalnym róznymi dawkami wirusa VHD /viral
haemorrhagic disease/ - szczep polski Kr-1

369 Wiesław Deptuła

39/195Badania mikrobiologiczne wody jeziora Rusałka i jeziora Słonecznego.370 Wiesław Deptuła

196/214Analiza izoenzymatyczna wybranych linii x triticosecale wittmack371 Słominska - Walkowiak Renata

159/288Metabolizm związków wysokoenergetycznych w erytrocytach dzieci z
cukrzycą typu 1.

372 Alina Hłyńczak

159/163Charakterystyka morfologiczna leukocytów, erytrocytów i płytek krwi w
preparatach rozmazowych krwi obwodowej u pacjentów z chorobami krwi.

373 Stanisława Rogalska

115/177Poszukiwanie specyficznych sekwencji nukleotydowych DNA - ruchomych w
liniach Secale Vavilovii grossh przy pomocy techniki Fish

374 Stanisława Rogalska

115/125Pasożyty jelitowe ptaków wodnych rezerwatu Słońsk375 Małgorzata Pilecka-Rapacz

39/239Oznaczenie stężenia glukozy u pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych.376 Alina Hłyńczak

196/215Izolacja bakterii glebowych zawierających deaminazę ACC377 Kępczyńska Ewa

159/85Dynamika zdolności przylegania komórek polimorfonuklearnych /PMN/ krwi
królików przy zakażeniu eksperymentalnym wirusem VHD /viral
haemorrhagic disease/ - szczep czeski, camp.

378 Wiesław Deptuła

196/338Zasolenie wód Zalewu Szczecinskiego w sezonie wegetacyjnym 2005 roku379 Poleszczuk Gorzysław

39/246Rozwój fizyczny dzieci wiejskich ze zdegradowanego społecznie środowiska.380 Zbigniew Drozdowski

196/216Zmianność białek izoenzymatycznych Pyrus Pyraster L. Burgund381 Słominska - Walkowiak Renata

159/86Rozwój gonad młodzieży dorsza z Zatoki Gdańskiej.382 Józef Domagała

39/241Poszukiwanie markerów gatunkowych u Lolium multiflorum i Lolium perenne
metodą RAPD.

383 Roman Zieliński

159/214Produkcja pierwotna oraz chlorofil w wodach estuarium Odry.384 Gorzysław Poleszczuk

196/217Flora roślin naczyniowych miasta Zielona Góra385 Ciaciura Marian

196/108Powtarzanie terminu przystępowania do lęgu w następnym sezonie lęgowym
w miejskiej populacji kosa (Turdus merula) w Szczecinie

386 Łakomy Mirosław

39/173Analiza struktury genetycznej populacji małża Dreissena polymorpha Pall. z
jezior Pomorza Zachodniego.

387 Roman Zieliński

39/93Kompleksowa ocena jakości wód w aspekcie badań biologicznych i
fizykochemicznych Stawów Średnich.

388 W. Wawrzyniak

159/215Rozwój fizyczny dzieci a wiek rodzicielstwa ich rodziców i dziatków na
podstawie badań maturzystek z Sulechowa

389 Konstanty Sawicki

39/242Polimorfizm enzymatyczny ekotypów Lolium perenne oraz materiałów
matecznych odmian L. Perenne i L. Hybridum.

390 Roman Zieliński

196/218Dynamika surowiczego lizozymu (LZM) w przebiegu zakażenia
eksperymentalnego królików wirusem EBHS-szczep polski Lublin 1

391 Deptuła Wiesław

196/339Wystepowanie oknówki (Delichon urbica) na wybranych powierzchniach
Pomorza Zachodniego

392 Kaliciuk Jacek



39/94Porównanie tempa wzrostu raka błotnego w warunkach naturalnych i
laboratoryjnych.

393 Teresa Orecka

196/340Wystepowanie zmieraczka plazowego (Talitrus saltator) na wyspie Wolin394 Janicki Dariusz

159/396Wiek rodzicielstwa dziadków i rodziców badanych dzieci a rozwój fizyczny,
odpoczynek nocny i wyniki w nauce tych dzieci.

395 Konstanty Sawicki

159/17Zdolność pochłaniania granulocytów obojętnochłonnych krwi królików
zakażonych eksperymentalnie różnymi dawkami wirusa VHD /viral
haemorrhagic disease/ szczep francuski /Fr2/ i polski /Kr-1/

396 Wiesław Deptuła

196/109Centrum występowania jemioły pospolitej typowej (Viscum Album subsp.
Album) na obszarze miejscowości: Buk, Łęgi i Rzędziny

397 Ciaciura Marian

159/164Flora synantropijna Złocieńca.398 Stefan Friedrich

39/244Współdziałanie etylenu i giberelin w regulacji ustępowania wtórnego
spoczynku nasion Amaranthus.

399 Jan Kępczyński

39/95Wrażliwość nasion Amaranthus caudatus na giberekiny A3 i A4+7 w
warunkach deficytu wody.

400 Jan Kępczyński

39/243Poszukiwanie korelacji między cechą flurescencji a markerami
molekularnymi u Lolium perenne i L. multiflorum.

401 Roman Zieliński

159/397Polimorfizm DNA zbiorowego gatunku Borrelia Burgdorferi sensu lato
izolowanego z krwi pacjentów podejrzanych o boreliozę.

402 Bogumiła Skotarczak

39/318Cheilioskopijne zróżnicowanie grupy Greków zamieszkałych na terenie
Polski.

403 Zbigniew Drozdowski

159/87Wpływ warunków utrzymania kurcząt przed ubojem na lipidowe składniki
osocza.

404 Maria Brzezińska

59/97Próby okreslenia plenności i żywotności nasion tulipanowca amerykańskiegi
/Linodendron tulipitera/ na przykąłdzie dwóch okazów rosnących na terenie
Ińskiego Parku Krajobrazowego.

405 Ciaciura Marian

39/194Międzypokoleniowe zmiany wybranych cech somatycznych.406 Zbigniew Drozdowski

159/18Próba konfrontacji metod rekonstrukcji części miękkich głowy.407 Konstanty Sawicki

39/174Rozmieszczenie i ekologiczna rola małża Macoma Baltica w strefie
przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej na odcinku Dziwnówek-Mrzeżyno.

408 Zbigniew Piesik

196/219Obszary chronione i pomniki przyrody powiatu strzelecko-drezdeneckiego409 Ciaciura Marian

39/319Pasożyty ptaków rybożernych.410 Małgorzata Pilecka-Rapacz

196/220Porównanie genomów mitochondrialnych pszenżyta X Triticosecale Wittmack
na podstawie analizy restrykcyjnej mtDNA

411 Rogalska Stanisława

159/88Prześledzenie labilności płuciowej Myrica gale L. na dwóch wybranych
płatach Bagien Rozwarowskich.

412 Marian Ciaciura

196/110Charakterystyka wiekowo-wzrostowa stada troci rzeki Regi w listopadzie
2000 roku

413 Domagała Józef

196/507Materiały do rewizji taksonomicznej rodzaju Eulophia414 Szlachetko Dariusz

196/341Badanie wpływu kwercetyny na aktywność winkrystyny w stosunku do
komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej linii HL60 i jej
sublinii o oporności wielolekowej HL60/VINC i HL60/DOX

415 Tarasiuk Jolanta

196/221Badanie polimorfizmu białek izoenzymatycznych w odmianach pszenżyta
ozimego bogo, presto, prego i moreno

416 Rogalska Stanisława

115/126Zmiany w zawartości magnezu erytrocytarnego i podstawowych elektrolitów
krwi krów po zastosowaniu suplementacji witaminowo-mineralnej

417 Maria Brzezińska

115/178Identyfikacja sekwencji nukleotydowych DNA typu JNK w chromosomach
Secale vavilovii grosh metodą Fish

418 Stanisława Rogalski

159/216Gryzonie leśne jako rezerwuar Babesia microti w Wielkiopolskim Parku
narodowym.

419 Bogumiła Skotarczak

115/179Pasożyty łososi /salmo salar L./ i węgorzy /anguilla anguilla L./ wstępujących
do rzek

420 Małgorzata Pilecka-Rapacz

39/196Aktywność i ilość lizozymu w surowicy krwi królików zakażonych wirusem
RHD - szczep francuski.

421 Wiesław Deptuła

39/96Aktywność mieloperoksydazy u królików po podaniu zabitego antygenu
Chlamydia psittaci - szczep 6 BC.

422 Wiesław Deptuła

196/342Heterogenność DNA Batonella wystepującego w populacjach kleszcza
pospolitego Ixodes Ricinus oraz u sarny europejskiej Capreolus Capreolus
odławianych na Pomorzu Zachodnim

423 Skotarczak Bogumiła



39/247Wybrane aspekty biologii pełzacza ogrodowego Certhia brachydactyla w
warunkach Puszczy Bukowej pod Szczecinem.

424 Dariusz Wysocki

196/167Ocena występowania larw owadów liściożernych w jednogatunkowych
drzewostanach sosnowych z podszytami i bez podszytów liściastych

425 Płatek Krzysztof

159/217Cechy somatyczne a tryb życia studentejk biologii Uniwersytetu
Szczecińskiego.

426 Konstanty Sawicki

39/322Wpływ warunków środowiskowych na zawartość fluoru w sierści dwu różnych
gatunków zwierząt z regionu Pomorza.

427 Maria Brzezińska

196/343Walory przyrodnicze powiatu Choszczeńskiego428 Ciaciura Marian

196/222Ukorzenianie róż miniaturowych "White gem" z wykorzystaniem
agrobacterium rhizogenes

429 Kępczyńska Ewa

39/324Pasożyty zewnętrzne łabędzia niemego.430 Małgorzata Pilecka-Rapacz

196/344Indukcja odporności na patogeny grzybowe lnu przez kwas B-aminomasłowy431 Kępczyńska Ewa

115/127Przystosowania niektórych bezkręgowców wodnych do życia w
niekorzystnych warunkach środowiskowych

432 Lech Szlauer

39/323Identyfikacja i zwalczanie patogenów grzybowych rozwijających się na
nasionach pietruszki podczas matrykondycjonowania.

433 Ewa Kępczyńska

39/325Morfometria trzewioczaszki łyski.434 Zdzisław Szuba

196/223Aktywność mieloperoksydazy (MPO) u królików eksperymentalnie
zakażonych wirusem EBHS (European Brown Hare Syndrome) - szczep
polski Lublin 1

435 Deptuła Wiesław

159/165Dynamika zmian gonad Jazgarza /Gymnocephalus cernuus linnaeus, 1758/
na tle warunków hydrochemicznych kanału zimnego i ciepłego elektrowni
dolna odra.

436 Józef Domagała

196/345Motyle dzienne (Rhopalocera) wybranych obszarów Szczecina437 Janicki Dariusz

115/181Wpływ rozpuszczalników organicznych na ustępowanie wtórnego spoczynku
nasion Amaranthus Caudatus L.

438 Jan Kępczyński

196/346Aktywność ...-amylazy i dehydrogenez w nasionach Amaranthus retroflexus o
różnej głebokości spoczynku

439 Kępczyński Jan

39/66Ocena jakości wód rzeki Bukowa.440 Teresa Orecka

115/129Oznaczanie zmienności białek izoenzymatycznych w liniach secale cereale
L. i secale vavilovii grossh

441 Renata Słomińska-Walkowiak

159/326Wartość testu redukcji błękitu nitrotetrazoliowego /NBT/ wykonany metodą
cytochemiczną u królików eksperymentalnie zakażonych wirusem RHDV.

442 Wiesław Deptuła

115/182Wpływ wieku kurcząt na wartość wskaźników gospodarki lipidowej443 Wiesława Orowicz

39/326Morfometria mózgowioczaszki łyski.444 Zdzisław Szuba

159/218Badanie wpływu metabolicznej aktywacji mitoksantronu przez reduktazę
cytochromu P - 450 na jego aktywność cytoksyczną w stosunku do komórek
nowotworowych o oporności wielolekowej związanej z nadekspresją białka
MRP1.

445 Jolanta Tarasiuk

196/111Ochotkowate (Chironomidae) perifitonu powstałego na sztucznym podłożu w
jeziorze Głębokie w Szczecinie

446 Janicki Dariusz

159/219Flora roślin naczyniowych Gminy Stargardzczeciński.447 Marioan Ciaciura

39/97Flora naczyniowa Jeziora Ostrowieckiego i jego otuliny w Drawieńskim Parku
Narodowym.

448 Tadeusz Głazek

39/320Flora roślin nacyzniowych jeziora Lubie k. Drawska Pomorskiego.449 Marian Ciaciura

159/89Badanie wpływu metabolicznej aktywacji adriamycyny przez enzymy
oksydacyjno - redukcyjne na wzrost jej aktywności cytotoksycznej w stosunku
do komórek nowotworowych o oporności wieklolekowej.

450 Jolanta Tarasiuk

196/348Struktura populacji jemioły pospolitej Viscum album L. na terenie
nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie

451 Ciaciura Marian

196/112Wpływ etylenu na rozwój patogenów grzybowych papryki452 Kępczyńska Ewa

39/140Morfometria trzewioczaszki lodówki.453 Zdzisław Szuba

115/128Charakterystyka wzoru prążków C /Heterochromatynowych/ na
chromosomach roślin z gatunków rodzaju Secale

454 Stanisława Rogalska

196/347Analiza procesu mejozy w KMP wybranych linii mieszańców pszenno-żytnich
Lanca x Muro

455 Rogalska Stanisława



196/150Specyfika i zróżnicowanie w ostatnich dziesięcioleciach masy ciała
noworodków polskich urodzonych w miastach i wsiach przez bardzo młode
matki

456 Sawicki Konstanty

39/248Biologiczny rozwój młodzieży aglomeracji wielkoprzemysłowej a
wielkomiejskiej.

457 Zbigniew Drozdowski

39/321Dermatoglificzne zróżnicowanie młodzieży akademickiej.458 Konstanty Sawicki

39/333Zbiorowiska segetalne Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.459 Agnieszka Popiela

196/224Zwalczanie chorób grzybowych pomidora z wykorzystaniem kwasu
salicylowego i salicylanu metylu

460 Kępczyńska Ewa

115/130Ważki /Odonata/ dwóch niewielkich zbiorników wodnych na terenie Puszczy
Bukowej

461 Andrzej Zawal

196/349Analiza porównawcza plemion vandeae i Oncidieae (Orchidaceae) w świetle
badań wybranych fragmentów DNA

462 Szlachetko Dariusz

159/327Występowanie bakterii fizjologicznych w próbach wód Jeziora Syrenie Srawy.463 Wiesłąw Deptuła

159/220Identyfikacja i ozwój patogenów grzybowych wyizolowanych z nasion lnu.464 Ewa Kępczyńska

39/249Analiza biometryczna stroni Platichtys flesus - cechy merystyczne.465 Zdzisław Szuba

39/327Indukcja spoczynku cieplnego u nasion Amarnthus Caudatus.466 Jan Kępczyński

196/350Materiały do rewizji taksonomicznej rodzaju Polystachya (Orchidaceae)467 Szlachetko Dariusz

39/334Wykrywanie czynnika choroby z Lyme metdą łańcuchowej reakcji Polimerazy
na terenach rekreacyjnych Szczecina.

468 Bogumiła Skotarczak

196/351Substancje biogenne w wodach Zalewu Szczecińskiego w sezonie
wegetacyjnym 2005 roku

469 Poleszczuk Gorzysław

39/328Zbiorowiska segetalne Cedyńskiego Parku Narodowego.470 Agnieszka Popiela

39/250Ekstrakcja i oznaczenie aktywności oksydazy ACC z nasion Amaranthus.471 Jan Kępczyński

39/330Charakterystyka molekularna gatunków bliźniaczych Pellia Endiviifolia z
obszaru Polski.

472 Roman Zieliński

196/352Wpływ wypasu koni na strukturę runi473 Rogalski Maciej

115/131Wpływ pory roku na wybrane wskaźniki hematologiczne i skład elektrolitowy
krwi krów laktujących i zasuszonych

474 Wiesława Orowicz

159/221Ptaki leśne jako rezerwuar Borrelia Burgdorferi sensu lato w Wielkopolskim
Parku Narodowym.

475 Bogumiła Skotarczak

39/251Eliminacja zooplanktonu przez Dreissena polymorpha w jeziorze Dąbie.476 Zbigniew Piesik

196/435Kształtowanie sie metabolizmu lipidowego i gospodarki mineralnej u osób ze
schorzeniami układu wydalniczego

477 Orowicz Wiesława

196/353Fenologia wybranych gatunków drzew i krzewów Przelewickiego Ogrodu
Dendrologicznego

478 Ciaciura Marian

196/225Histologiczna analiza gonad wybranych ryb karpiowatych rejonu Dolna Odra479 Domagała Józef

159/90Flora parków i zieleńców miasta Szczecina.480 Marian Ciaciura

115/183Pasożyty zewnętrzne i wewntrzne ryb łososiowatych z Pomorza Zachodniego481 Małgorzata Pilecka-Rapacz

39/245Ocena populacji Dreissena polymorpha w Jeziorze Czarne.482 Teresa Orecka

159/328Polimorfizm DNA Borrelia Burgdorferi sensu lato izolowanego z kleszczy
Ixodes Ricinus z terenów ednemicznych dla choroby z Lyme.

483 Bogumiła Skotarczak

39/329Dynamika lizozymu, immunoglobulin i białka całkowitego u królików
zakażonych eksperymentalnie wirusem VHD - szczep Lublin 1.

484 Wiesław Deptuła

196/354Badanie wpływu kwasu galusowego na aktywność winkrystyny w stosunku do
komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej sublinii
o oporności wielolekowej HI60/VINC i HL60/DOX

485 Tarasiuk Jolanta

115/103Obraz morfometryczny mózgoczaszki kota domowego /Felis catus L. 1758/486 Z. Szuba

196/113Pomiary biometryczne wiechliny rocznej Poa Annua L.487 Rogalski Maciej

196/355Charakterystyka fauny epigeicznej w różnych typach drzewostanów na
terenie Nadleśnictwa Rokita

488 Płatek Krzysztof

159/289Zawartośc przewodów pokarmowych u ryb łososiowatych z rzek
zachodniopomorskich.

489 Małgorzata Pilecka - Rapacz

196/461Dynamika zdolności adherencji granulocytów obojetnochłonnych u królików
zakażonych eksperymentalnie wirusem RHD (Rabbit haemorrhagic
Disease)-szczep Asturias I 99-05

490 Deptuła Wiesław



39/177Flora naczyniowa na terenie leśnictwa Knieja w Drawieńskim Parku
Narodowym.

491 Tadeusz Głazek

196/226Wpływ kwasu elagowego na proliferację komórek nowotworowych ludzkiej
białaczki promielocytarnej linii HL60

492 Tarasiuk Jolanta

159/222Zawartość przewodów pokarmowych dorszy /Gadus marhua L. 1758/ w
Bałtyku.

493 Małgorzata Pilecka - Rapacz

115/132Wpływ suplementacji witaminowo-mineralnej na przyswajanie nagnezu i
żelaza oraz obraz krwi krów z dodatnim wynikiem testu na BLV

494 Maria Brzezińska

196/356Sekwencjonowanie i analiza sekwencji nukleotydowych mitochondrialnego
DNA  wybranych gatunków żyta (Secale)

495 Skuza Lidia

39/197Porównawcza charakterystyka morfologiczna młodzieży pstrąga potokowego
rzek Pomorza.

496 Józef Domagała

115/133Nieswoista odporność kumoralna mierzona aktywnością i ilością lizozymu u
królików eksperymentalnie zakażonych róznymi dawkami szczepu fr-2 wirusa
VHD

497 Wiesław Deptuła

115/184Charakterystyka wiekowo-wzrostowa smoltów troci /Salmo trutta m.trutta L./
Pomorza

498 Józef Domagała

159/91Stopień degradacji plech porostów jako wskaźnik skażenia powietrza w
Drawieńskim Parku Narodowym.

499 Maciej Rogalski

196/151Specyfika i zróżnicowanie w ostatnich dziesięcioleciach masy ciała
noworodków polskich urodzonych w miastach i wsiach przez matki w wieku
25 do 34 lat życia

500 Sawicki Konstanty

196/152Specyfika i zróżnicowanie w ostatnich dziesięcioleciach masy ciała
noworodków polskich urodzonych w miastach i wsiach przez matki po 34
roku życia

501 Sawicki Konstanty

159/223Porównanie steżenia skłądników mineralnych u kóz w różnym okresie
fizjologicznym /ciąża, laktacja/ utrzymywanych w tych samych warunkach
żywieniowych.

502 Maria Brzezińska

196/114Ocena skuteczności preparatu bioczos w zwalczaniu patogenów pomidora503 Kępczyńska Ewa

159/329Malakofauna rzeki Iny w granicach miasta Stargard Szczeciński.504 Dariusz Janicki

196/357Pasozyty wybranych gatunków ryb drapieznych z Jeziora Dąbie i
Międzyodrza

505 Pilecka-Rapacz Małgorzata

39/134Porównanie cech przeliczalnych i mierzalnych u młodzieży troci i pstrąga
potokowego.

506 Józef Domagała

196/358Charakterystyka występowania larw foliofagów sosny w  wybranych
drzewostanach Nadleśnictwa Tuczno

507 Rogalski Maciej

196/115Izolacja, identyfikacja patogenów pietruszki, zwalczanie ich z wykorzystaniem
preparatu biosept.

508 Kępczyńska Ewa

39/331Aktywność mieloperoksydazy jako wskaźnik odporności nieswoistej
humoralnej u królików zakażonych eksperymentalnie wirusem VHD szczep
krajowy Lublin - 1.

509 Wiesław Deptuła

196/359Charakterystyka wiekowo-wzrostowa ryb łosiowatych na podstawie badania
łusek

510 Domagała Józef

196/360Sezonowe zmiany jakości biotopu toni wodnej jeziora Drawsko511 Poleszczuk Gorzysław

115/185Zawartość przewodów pokarmowych łososi /Salmo salar L./ z rzeki Wieprzy512 Józef Domagała

159/330badanie wpływu metabolicznej aktywacji pirarubicyny przez reduktazę
cytochromu P-450 w stosunku do komórek nowotworowych o oporności
wielolekowej związanej z nadekspresją P-glikoproteiny.

513 Jolanta Tarasiuk

159/290Występowanie wybranych bakterii w próbach wody jeziora Rusłaka.514 Wiesław Deptuła

159/224Otaki leśne jako rezerwuar Anaplasma /Ehrlichia/ phagocytophila w
Wielkopolskim Parku Narodowym.

515 Bogumiła Skotarczak

159/92Zasoby i zagrożenia storczykowatych /orchidaceae/ na wyspie Wolin.516 Dariusz Szlachetko

39/98Kompleksowa ocena jakości wód w aspekcie badań biologicznych.517 W. Wawrzyniak

39/175Rejestracja przebiegu detoksykacji wody zatrutej insektycydem "Foschlor"
przy pomocy testu z użyciem Daphnia magna.

518 Lech Szlauer

159/19Zawartość niektórych metali ciężkich u dżdżownic spoza Szczecina.519 Alina Hłyńczak

115/135Wrażliwość patogenów grzybowych izolowanych z owoców pomidora na
kwas salicylowy

520 Ewa Kępczyńska

159/20Adaptacja metody izolacji RNA, odwrotnej transkrypcji i amplifikacji
fragmentów cDNA kodujących synatazę ACC.

521 Jan Kępczyński



159/93Zmiany wypukłości guzów czołowych i ciemieniowych u dzieci w wieku
szkolnym i ich związek ze wzrastaniem kośćca.

522 Konstanty Sawicki

39/332Flora jeziora Czarnego Przybiernowskiego i terenów przyległych w
nadleśnictwie Rokita.

523 Marian Ciaciura

115/134Flora roślin naczyniowych jeziora Ińsko oraz terenów przyległych524 Marian Ciaciura

196/462Równowagi kwasowo-zasadowe i utleniająco-redukujące w wodach Syrenich
Stawów i Jeziora Rusałka w Szczecinie w roku 2007

525 Poleszczuk Gorzysław

159/331Wpływ wieku macierzyństwa i liczby urodzonych dzieci na ekspansję genu
warunkującego zespół BRCA1 wśród nosicielek mutacji ze zdiagnozowanym
nowotworem sutka.

526 Konstanty Sawicki

159/21Pasożyty jelitowe troci wędrownej rzeki Słupi.527 Małgorzata Pilecka - Rapacz

159/398Stan Zdrowotny wybranych gatunków ryb kanału ciepłego Dolnej Odry z
trzech kwartałów 2004 r.

528 Małgorzata Pilecka - Rapacz

196/227Strategia pobierania paszy przez pasące się koniki polskie529 Rogalski Maciej

159/332Tempo wzrostu raka pręgowatego orconectes limosus z wybranego zbiornika
Pomorza Środkowego - jeziora Lednik.

530 Śmietana Przemysław

159/333Wpływ implantów hormonalnych na wzrost i dojrzewanie gonad węgorza
europejskiego Anguilla anguilla L.

531 Domagała Józef

196/168Badanie struktury genetycznej wybranych odmian X Triticosecale Wittmack
na podstawie zmienności izoenzymatycznej

532 Słominska - Walkowiak Renata

196/361Zmany wpływu wczesnego macierzyństwa na stan noworodków związane ze
zróżnicowaniem środowiska życia matek

533 Sawicki Konstanty

196/362Struktura populacyjna jemioły białej viscum album subsp. Album na terenie
Szczecina część VI.

534 Ciaciura Marian

196/363Biota porostów Karpat Cedyńskich na Pomorzu Zachodnim535 Ciaciura Marian

159/22Wpływ poliamin na indukcję kalusa i somatyczną embriogenezę Asparagus
sp.

536 Ewa Kępczyński

159/225Pasożytowanie larw wodopójek z rodzaju Arrenurus na imagines ważek
pochodzących z okolic jezior: Sitno Moczydelskie, Libienka, Lubie
Dankowskie.

537 Andrzej Zawala

39/99Rozmieszczenie i zmienność dębu omszowego na terenie rezerwatu
leśno-stepowego "Bielinek".

538 Marian Cieciura

159/94Charakterystyka wiekowo  - wzrostowa troci tarłowej rzeki Grabowej na
podstawie analizy łuski.

539 Józef Doamgała

196/364Zależna od tlenu aktywność granulocytów obojetnochłonnych u królików
zakażonych eksperymentalnie wirusem EBHS (Eurooean brown hare
syndrom)

540 Deptuła Wiesław

196/463Wykrywanie i analiza DNA pierwotniaków z rodzaju  Theileria u Ixodes ricinus
zebranych z terenów rekreacyjnych Szczecina

541 Skotarczak Bogumiła

196/228Flora roślin naczyniowych miasta Słupska542 Ciaciura Marian

196/229Analiza polimorfizmu genu 18S rRna występującego u Piroplasmida w
polskich populacjach Cervus elaphus

543 Skotarczak Bogumiła

196/464Markery molekularne do identyfikacji Borrelia burgdorferi sensu lato u
kleszcza pospolitego Ixodes ricinus

544 Skotarczak Bogumiła

196/365Badanie wpływu kwercetyny na aktywność mitoksantronu w stosunku do
komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej linii HL60 i jej
sublinii o oporności wielolekowej hl60/VINC i HL60/DOX

545 Tarasiuk Jolanta

159/166Kondycja i stan zdrowotny troci rzek Pomorza546 Małgorzata Pilecka - Rapacz

196/366Wpływ heterogenności noworodków (określonej stopniem rozprzestrzenienia
miejsc urodzenia rodziców i dziadków oraz róznicami we wzroście i
pigmentacji rodziców) na ich stan przy porodzie

547 Sawicki Konstanty

159/334Bibliografia roślin naczyniowych Dolnego Śląska.548 Marian Ciaciura

39/198Zastosowanie testu fluorescencyjnego Gentnera jako cechy diagnostycznej
dla Lolium Perenne.

549 Roman Zieliński

115/186Korelacje asymetrii dermatoglifów z wybranymi cechami rozwoju dzieci z
gminy Przelewice

550 Konstanty Sawicki

159/167Analizaz flory bakteryjnej w zakażeniach pooperacyjnych ran.551 Stanisława Rogalska

39/135Charakterystyka spoczynku pierwotnego nasion Amaranthus retroflexus.552 Jan Kępczyński



39/335Flora i sukcesja na hałdach poprzemysłowych Kopalni Węgla Brunatnego
Turów.

553 Marian Ciaciura

196/367Charakterystyka biologiczna róznych gatunków ryb z estuarium Odry554 Domagała Józef

159/95Oznaczenie lipidów i sacharydów w toni wodnej różnych akwenów estuarium
Odry.

555 Gorzysław Poleszczuk

196/153Wpływ środowiska rozwoju na kształt głowy młodzieży męskiej, z
uwzględnieniem stopnia wypukłości guzów czołowych i ciemieniowych oraz
wydatności potylicznej

556 Sawicki Konstanty

196/368Kształtowanie się wybranych wskaźników przemiany wątrobowej u ludzi w
zależności od płci i wieku

557 Orowicz Wiesława

39/199Występowanie epizoicznych Balanus improvisus Darwin na Mytilus edulis w
wybranych rejonach strefy przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej.

558 Zbigniew Piesik

39/68Wpływ jonów kobaltu, norbornadianu, STS i etylenu na tworzenie i wzrost
pędów oraz na zawartość chłorofilu w liściach Ficus lyrata w kulturach in
vitro.

559 Jan Kępczyński

159/226Aktywnośc niektórych enzymów w utrzymaniu prawidłowego składu
lipoprotein u przeżuwaczy.

560 Maria Brzezińska

196/116Rozmieszczenie roślin naczyniowych z rodzin solanaceae i scrophulariaceae
na Śląsku

561 Ciaciura Marian

39/136Flora leśnictwa Sitno na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego.562 Tadeusz Głazek

115/187Biologia i zawartość przewodu pokarmowego młodzieży parposza /Alosa
fallax/ /Lacepede 1800/ z Zalewu Wiślanego

563 Józef Domagała

196/117Wykorzystanie preparatu Biosept do zwalczania patogenów marchwi564 Kępczyńska Ewa

159/335Wpływ wieku macierzyństwa na rozwój fizyczny dzieci w okresie późnego
dzieciństwa w świetle trójpokoleniowych obserwacji.

565 Konstanty Sawicki

39/137Flora leśnictwa Pustelnia na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego.566 Tadeusz Głazek

39/252Wykrywane białek surowicy krwi metodą elektroforezy i turbidymetryczną u
ludzi hospitalizowanych klinicznie.

567 M. Suska

115/188Biotop toni wodnej Syrenich Stawów w Szczecinie /2000-2001/ -
charakterystyka hydrochemiczna

568 Gorzysław Poleszczuk

196/118Wpływ liczebności drapieżników na wybór terytorium lęgowego miejskiej
populacji kosa (Turdus Merula) w Szczecinie

569 Wysocki Dariusz

159/5Cechy plastyczne i metrystyczne młodzieży łososia /Salmo salar L./570 Jóżef Domagała

115/189Roczny cykl płciowy Dreissena polymorpha Pallas, 1771 z kanału ciepłego
elektrowni "Dolna Odra"

571 Józef Domagała

39/336Wpływ stymulatorów wzrostu na kiełkowanie nasion Amaranthus Caudatus w
warunkach stresu termicznego.

572 Jan Kępczyński

115/136Zawartość wybranych metali ciężkich w worach skórno-mięśniowych
dżdżownic pobranych z niektórych miejsc Szczecina

573 Alina Hłyńczak

196/230Wpływ wypasu koni na występowanie chrząszczy574 Rogalski Maciej

159/96Lichenoflora podnóża lodowca Jostedalsbreen w centarlnej Norwegii.575 Maciej Rogalski

115/190Morfologia mięśnia brzuchatego łydki /M. Gastrocnemius/ u młodzieży
akademickiej Szczecina

576 Konstanty Sawicki

196/465Wpływ rasy koni na metabolizm energetyczny erytrocytów577 Suska Maria

159/336Ocena progu przemian beztlenowych u młodych kobiet nietrenujących na
przykładzie wyników uzyskanych u studentek biologii.

578 Maria Brzezińska

196/466Charakterystyka biologiczna i stan zdrowotny wybranych gatunków ryb Odry579 Domagała Józef

159/337Zmiany stężenia substancji organicznych podczas ich utleniania w procesie
BZTn.

580 Gozrysław Poleszczuk

196/231Wybór miejsca gniazdowania kwiczoła Turdus pilaris w Parku Żeromskiego w
Szczecinie

581 Łakomy Mirosław

159/399Kształtowanie się niektórych wskaźników fizjologicznych i biochemicznych w
surowicy krwi pacjentów ze zdiagnozowanym udarem mózgu.

582 Wiesława Orowicz

115/137Rozmieszczenie Geranium molle L. w Polsce583 Marian Ciaciura

39/200Morfometria trzewioczaszki nura rdzawoszyjnego.584 Zdzisław Szuba

39/254Polimorfizm enzymatyczny skandynawskich ekotypów Lolium Perenne L.585 Roman Zieliński

159/97Poszukiwanie markerów RAPD u Paramecium jenningsi.586 Bogumiła Skotarczak

159/45Gen fla i gen rrs markery genetyczne Borrelia burgdorferi sensu lato.587 Bigumiła Skotarczak



159/46Żaby jezior okolic Golczewa.588 Józef Domagał

196/369Zmienność obrazu wybranych systemów enzymatycznych Triticum aestivum
L.

589 Rogalska Stanisława

39/255Wykorzystanie zawiesin komórek lucerny do produkcji somatyznych
zarodków.

590 Jan Kępczyński

196/467Badanie fotochemicznego kwasu szczawiowego w obecności wybranych
fotosensybilatorów

591 Poleszczuk Gorzysław

196/468Wpływ związków polifenolowych na aktywność kwasu galusowego w
stosunku do komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej
HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej HL60/VINC i HL60/DOX

592 Tarasiuk Jolanta

39/337Rejonizacja i próby określenia zasobów populacji woskownicy europejskiej w
Nadleśnictwie Rokita.

593 Marian Ciaciura

39/340Zależność pomiędzy promieniem łuski i liczbą jej sklerytów a długością ciała
młodzieży hybrydów łososia i troci.

594 Józef Domagała

159/338Ocena porównawcza wybranych wskaźników hematologiczbnych kóz
dorosłych, starszych młodych oraz koźląt.

595 Wiesława Orowicz

196/232Produkcja pierwotna i chemiczne wskaźniki jakości wód Syrenich Stawów w
Szczecinie

596 Poleszczuk Gorzysław

159/98Zróżnicowanie zgrupowań biegaczowatych /Carabidae, col./ w różnych
warunkach siedliskowo - drzewostanowych ekosystemów leśnych
Nadleśnictwa Gryfino.

597 Krzysztof Pałka

159/339Ocena elementów morfotycznych krwi u tryków w zalezności od wieku.598 Wiesława Orowicz

196/233Zachowanie pasących się koni599 Rogalski Maciej

39/338Oznaczanie aktywności enzymów w chorobach serca.600 Alina Hłyńczak

196/370Czy wiek matek w którym urodziły córki nosicielki mutacji genu BRCA1 wiąże
się z wiekiem zachorowania tych córek na raka sutka?

601 Schneider Karol

196/234Skład pokarmowy płomykówki na Równinie Wełtyńskiej602 Łakomy Mirosław

159/227Matrykondycjonowanie nasion Linum usiatissimum.603 Jan Kępczyński

159/47Dynamika liczebności ptaków wodno - błotnych zbiorników wód
pościekowych Zakładów Chemicznych "Police: w latach 1990-2000.

604 Dariusz Wysocki

39/256Zmienność masy wątroby i jej struktury histologicznej u jazgarza z Jeziora
Dąbie.

605 Józef Domagała

159/99Halofity południowego wybrzeża Bałtyku.606 Dariusz Szlachetko

196/371Czynniki wpływające na sprawność w utrzymywaniu równowagi ciała u kobiet
po okresie pokwitania

607 Sawicki Konstanty

196/235Liczba trombocytów u królików zakażonych eksperymentalnie wirusem EBHS
European Brown Hare Syndrom) - szczep polski- Lublin

608 Deptuła Wiesław

39/100Biologia i ekologiczna rola małża Carastoderma lamarcki w strefie
przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej w rejonie Świnoujście-Dziwnów.

609 Zbigniew Piesik

159/48Przebieg mejozy w KMP  pszenno - żytnich lanza x murro w pokoleniu F5610 Stanisława Rogalska

39/201Aktywność pochłaniania komórek polimorfonuklearnych krwi obwodowej
królików zainfekowanych RHD - szczep francuski.

611 Wiesław Deptuła

196/236Zachowanie się szkockiego bydła górskiego (scottish highland)w warunkach
wypasu

612 Rogalski Maciej

159/340Peptydergiczne unerwienie nasieniowodu kury domowej /Gallus gallus/613 Mirosłąw Łakomy

196/154Ocena zdolności i siły kiełkowania wybranych odmian i rodów Poa pratensis
L.

614 Rogalski Maciej

196/237Dynamika zmian liczebności zimującej populacji łabędzia niemego Cygnus
olor w Szczecinie

615 Łakomy Mirosław

159/6Rola magnezu w utrzymaniu prawidłowej gospodarki cholesterolowej
organizmu człowieka.

616 Wiesława Orowicz

159/49Zróżnicowanie rozwoju fizycznego dzieci z przedszkoli w Choszcznie.617 Konstanty Sawicki

159/341Badanie wpływu soli pirydyniowych na aktywność cytotoksyczną winkrystyny
w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej związanej
z nadekspresją P- glikoproteiny.

618 Jolanta Tarasiuk

196/436Najpiękniejsze Ogrody Botaniczne Wielkiej Brytanii i irlandii619 Ciaciura Marian



159/228Badanie wpływu soli pirydyniowych na aktywność cytotoksyczną adriamycyny
stosunku do komórek o oporności wielolekowej związanej z nadekspresją
białka MRP1.

620 Jolanta Tarasiuk

159/100Zmiany położenia terytorium lęgowego w zalezności od płci i sukcesu
lęgowego w miejskiej populacji kosa Turdus merula w Szczecinie.

621 Dariusz Wysocki

196/372Wyznaczanie potencjału nitryfikacyjnego osadów dennych jezior
Warnowskich na wyspie Wolin poprzez oznaczanie szybkości utleniania jonu
amonowgo

622 Poleszczuk Gorzysław

115/191Flora naczyniowa jeziora Krzemień i terenów przległych623 Marian Ciaciura

39/157Flora naczyniowa Wału Francuskiego w Drawieńskim Parku Narodowym.624 Tadeusz Głazek

39/69Badania biosestonu wód Wielkiego i Małego Stawu jako wskaźnika
zakwaszenia i próbnej neutralizacji.

625 Teresa Orecka

159/342Znaczenie kwasu abscysynowego w regulacji kiełkowania nasion szarłatu
zwisłego /Amaranthus caudatus/.

626 Bożena Białecka

39/339Oznaczanie beztlenowych przetrwalnikujących bakterii redukujących
siarczany w próbach wody jeziora Słonecznego i Syrenich Stawów.

627 Wiesław Deptuła

39/101Flora naczyniowa wybranych dawnych osad ludzkich w Drawieńskim Parku
Narodowym.

628 Tadeusz Głazek

196/469Wpływ temperatury na szybkość glikolizy zachodzacej z udziałem bakterii
Lactobacillus rhamnosus

629 Poleszczuk Gorzysław

159/343Porównanie wskaźników hematologicznych tryków rasy wrzosówka oraz
mieszańców.

630 Wiesława Orowicz

196/238Częstść występowania wad postawy ciała dziewcząt z różnych środowisk
społecznych w Policach

631 Sawicki Konstanty

159/101Wpływ nawadniania kroplowego i nawożenia mineralnego na budowe
morfologiczną i anatomiczną borówki amerykańskiej odmiany spartan i
patriot oraz truskawki odmiany elkat

632 Stefan Friedrich

39/102Ilość i aktywność lizozymu (LZM) u królików otrzymujących inaktywowany
antygen Chlamydia psittaci - szczep 6 BC.

633 Wiesław Deptuła

196/119Charakterystyka wiekowo-wzrostowa troci wędrownej (Salmo Trutta Trutta)
rzeki Regi 2002r.

634 Domagała Józef

196/155Przeżywalność wzorcowego szczepu E.coli w wodzie Jeziora Rusałka635 Deptuła Wiesław

196/169Przeżywalność izolowanego z wody szczepu E. coli w wodzie jeziora Rusałka636 Deptuła Wiesław

39/202Analiza zmienności enzymatycznej u odmian Lolium Perenne L., L.
Hybrydium Hausskn. i L.Multiflorum Lam.

637 Roman Zieliński

159/229Analiza składu pokarmu Branchiobdella parasita /Henle, 1835/ komensala
raka szlachetnego Astacus astacus L. z wybranych jezior Pomorza.

638 Maciej Rogalski

196/239Zawartość fenoli w zainfekowanych roślinach pomidora i traktowanych
jasmonianami i salicylanami

639 Kępczyńska Ewa

115/192Współzależność pomiędzy składem ciała a dojrzałością biologiczną
wyrażoną wskaźnikiem EMN

640 Konstanty Sawicki

39/70Zmienność masy wątroby i jej struktury histologicznej u młodzieży troci
Pomorza Zachodniego.

641 Józef Domagała

39/341Dynamika zmian struktury i liczby oocytów młodzieży troci wyrosłej w
warunkach hodowlanych.

642 Józef Domagała

196/373Wykrywanie DNA Anaplasma Phagocytophilum u sarny europejskiej
Capreolus Capreolus oraz pasożytujących na niej kleszczach

643 Skotarczak Bogumiła

39/203Zmaina wrażliwości nasion Amaranthus Caudatus na etefon i benxloadeinę
pod wpływem kwasu jasmowego i jego estru metylowego.

644 Jan Kępczyński

39/138Ocena niektórych wskaźników gospodarki lipidowej w surowicy krwi u
pracowników Zakładów Gazowniczych.

645 Alina Hłyńczak

159/230Porównanie stężenia składników mineralnych u jałowic w różnym okresie
ciąży utrzymywanych w tych samych warunkach żywieniowyvh.

646 Maria Brzezińska

196/240Siedliska halofitów na wyspie Chrząszczewskiej (Zalew Kamieński, NW
POlski) - badania chemizmu wód glebowych i powierzchniowych (zastoiska i
rowy)

647 Poleszczuk Gorzysław

196/120Charakterystyka wiekowo-wzrostowa troci wędrownej (Salmo trutta trutta)
rzeki Wieprzy

648 Domagała Józef

39/257Peryfiton rozwijający się na pasmach folii polietylenowej zatopionych w
jeziorze Wicko Małe w pobliżu dopływu wód pościekowych z Międzyzdrojów.

649 Lech Szlauer



196/156Rozmieszczenie i liczebność gniazd srok (Pica pica) na terenie Szczecina650 Wysocki Dariusz

159/50Flora naczyniowa Gorzowa Wielkopolskiego.651 Marian Ciaciura

115/138Wybrane właściwości biologiczne i fitochemiczne mieszańców
miedzyrodzajowych Festuca Lolium rosnących na popiołach paleniskowych i
glebach mineralnych

652 Maciej Rogalski

115/193Szerokość niszy pokarmowej sowy uszatej /Asio otus/653 Mirosław Łakomy

196/157Początkowy wzrost i rozwój wybranych ekotypów i odmian Poa pratensis L.654 Rogalski Maciej

39/72Zmienność z wiekiem wskaźnika Rohrera i powierzchni ciała u obu płci.655 Zofia Szczotkowa

159/231Bibliografia roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego.656 Marian Ciaciura

159/291Awifauna i batrachofauna kraobrazu rolniczego Ińskiego Parku
Krajobrazowego /woj. Zachodniopomorskie/

657 Dariusz Wysocki

159/344Rozmieszczenie mącznicy lekarskiej Arctostaphylos uva-ursi L.; na terenie
Puszczy Gorzowskiej. Charakterystyka fitocenotyczna mącznicy lekarskiej
Arctostaphylos uva-ursi L., na wybranych stanowiskach w Puszczy
Gorzowskiej.

658 Marian Ciaciura

196/374Polimorfizm loci typu STR chromosomu Y człowieka w populacji Pomorza
Zachodniego

659 Skotarczak Bogumiła

39/103Charakterystyka kiełkowania nasion Brassica Napus w warunkach stresu.660 Jan Kępczyński

196/470Wpływ treningu na metabolizm lipidowy we krwi kłusaków amerykańskich661 Suska Maria

196/375Zróżnicowanie jakości biotopu toni wodnej róznych akwenów jeziora Drawsko662 Poleszczuk Gorzysław

39/344Dynamika rozwoju gonad u młodzieży dorsza bałtyckiego.663 Józef Domagała

159/345Molekularna identyfikacja Anaplasma phagocytophilum u Capreolus
capreolus.

664 Bogumiła Skotarczak

159/23Analiza pzrebiegu mejozy w komórkach macierzystych pyłku roślin. /Secale
vavilovii Grossh/

665 Stanisława Rogalska

39/71Wzrostowa funkcja przysadki mózgowej młodziezy troci rzek Pomorza
Zachodniego.

666 Józef Domagała

159/168Powracalność piskląt w miejskiej populacji kosa /Turdus marula/ w
Szzcecinie.

667 Dariusz Wysocki

39/345Identyfikacja i rozwój patogenów grybowych wyizolowanych z nasion
Amaranthus Retroflexus.

668 Ewa Kępczyńska

159/102Ocena skażenioa powietrza miasta Szczecina z wykorzystaniem Hypogymnia
physodes /L./ NYL.

669 Maciej Rogalski

159/7Skład gatunkowy, romieszczenie, liczebność i biologia płazów Cmentarza
Centralnego w Szczecinie.

670 Józef Domagała

159/232Analiza pokarmu płomykówki /Tyto alba/ w cyklu rocznym z okolic Stargardu
Szczecińskiego.

671 Mirosław Łakomy

159/103Podobieństwo rodziców pod względem cech grupowych krwi a rozwój
fizyczny ich dzieci.

672 Konstanty Sawicki

39/139Wykorzystanie wioślarki Daphnia magna Straus do rejestracji przebiegu
detoksykacji wody zatrutej pestycydem "Metox płynny 30".

673 Lech Szlauer

159/169Flora roślin naczyniowych Szczecinka i okolic.674 Marian Ciaciura

39/176Biologia i ekolgiczna rola małża Cerastroderma Lamaecki w strefie
przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej w rejonie Dziwnówek-Mrzeżyno.

675 Zbigniew Piesik

39/342Współdziałanie estru metylowego kwasu jasmonowego i kwasu
abscynowego w kiełkowaniu nasion Amaranthus Caudatus.

676 Jan Kępczyński

39/204Morfometria młodzieży jeziotra rosyjskiego.677 Józef Domagała

196/376Aktywność katalizy i peroksydazy podczas i po matrykondycjonowaniu w
nasionach z rodzaju Allium sp.

678 Kępczyńska Ewa

39/343Osobliwości florystyczne Puszczy Bukowej.679 Marian Ciaciura

159/233Czas, intensywność i miejsce żerowania w zalezności od płci i fazy cyklu
płciowego samicy w miejskiej populacji kosa /Turdus merula/ w Szczecinie.

680 Dariusz Wysocki

39/258Dymorfizm płciowy w budowie ciała a wybór kierunku studiów.681 Zbigniew Drozdowski

39/104Zdolność pochłaniania granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej
królika po podaniu Chlamydia Psittaci - Szczep 6 BC.

682 Wiesław Deptuła

196/471Wpływ temperatury i opadów na termin zakończenia sezonu lęgowego
miejskiej populacji kosa (Terdus merula) w Szczecinie

683 Wysocki Dariusz



159/400Struktura przestrzenna woskownucy europejskiej Myrica gale L. na
torfowiskach koło Robów.

684 Marian Ciariura

196/377Flora roślin naczyniowych miasta Szczecina685 Ciaciura Marian

115/194Związki wysokoenergetyczne w erytrocytach w różnych typach białaczek686 Alina Hłyńczak

39/141Rejestracja przebiegu detoksykacji wody zatrutej insektycydem "Sadofos"
przy pomocy testu z użyciem Daphnia magna Straus.

687 Lech Szlauer

39/73Analiza struktury genetycznej populacji małża Dreissena Polymorpha Var.
Porymorpha w Jez. Dąbie.

688 Roman Zieliński

39/74Zależność pomiędzy promieniem łuski i liczbą jej sklerytów a długością ciała
młodzieży troci wybranych cieków.

689 Józef Domagała

159/104Charakterystyka biologiczna stada tarłowego troci rzek pomorskich.690 Małgozrata Pilecka - Rapacz

39/346Porównanie zawartości beta-karotenu w surowicy krwi i mleku bydła i kóz.691 Maria Brzezińska

159/346Unerwienie peptydergiczne gruczołu tarczowego kury domowej /Gallus
domesticus/

692 Mirosłąw Łakomy

159/347Peptydergiczne unerwienie trzustki kury domowej /Gallus domesticus/693 Mirosław Łakomy

196/472Wpływ warunków atmosferycznych na termin przystapienia do legu
miejskiego populacji kosa (Turdus merula) w Szczecinie

694 Wysocki Dariusz

159/234Liczebność, rozmieszczenioe i czynna ochrona pustułki /Falco tinnunculus/ w
Szczecinie.

695 Mirosław Łakomy

39/105Flora naczyniowa wybranych dawnych osad ludzkich na terenie
Drawieńskiego Parku Narodowego.

696 Tadeusz Głazek

159/348Charakterystyka zróżnicowania fauny carabide, col. W róznych typach lasu w
strefie oddziaływania przemysłu chemicznego w Policach.

697 Maciej Rogalski

159/105Poszukiwanie markera genetycznego DNA Borrelia burgdorferi sensu lato we
wkrwi pacjentów z objawiami choroby z Lyme.

698 Bogumiła Skotarczak

159/106Wpływ ścieków oczyszczalni w Kamieniu Pomorskim na rozwój peryfitonu.699 Wawrzyniec Wawrzyniak

39/142Analiza struktury genetycznej populacji małża Dreissena polymorpha Pall. Z
jezior Pomorza Zachodniego.

700 Roman Zieliński

196/170Ocena mikrobioliczna wód jeziora Rusałka w oparciu o model własny701 Deptuła Wiesław

159/401Tempo wzrostu raka sygnałowego z Jeziora Pobłędzie.702 Śmietana Przemysław

196/241Ocena bójczości granulocytów obojętnochłonnych metodą cytochemiczną w
krwi królików zakożonych wirusem EBHS szczep polski-Lublin1

703 Deptuła Wiesław

115/195Wrażliwość nasion i korzenia Amaranthus Caudatus na kwas abscysynowy i
etylen

704 Jan Kępczński

159/402Wpływ jonów ołowiu na metabolizm energetyczny plemników szczura.705 Alina Hłyńczak

115/139Analiza PCR genomów mitochondrialnych w trzech gatunkach z rodzaju
Secale

706 Stanisława Rogalska

196/121Charakterystyka wiekowo-wzrostowa łososia (Salmo salar) rzeki Wieprzy707 Domagała Józef

159/235Obserwacja chromosomów w komórkach macierzystych pyłku roślin
mieszańców pszenżytnich

708 Stanisąłwa Rogalska

159/349Ilość i aktywność surowiczego lizozymu u królików eksperymentalnie
zakażonych różnymi szczepami wirusa RHDV /Rabbit haemorrhagic disease
virus/

709 Wiesław Deptuła

196/242Bójczość komórek polimerfonuklearnych (PMN) w teście
sektrofotometrycznym w przbiegu zakażenia eksperymentalnego wirusem
EBHS (European  Brown Hare Syndrome) - szczep polski-Lublin1

710 Deptuła Wiesław

196/244Materiały do znajomości orchidaceae peru711 Szlachetko Dariusz

39/348Korelacje między związkami lipidowymi a B-karotenem w surowicy krwi i
mleku krów.

712 Maria Brzezińska

115/196Wrażliwość na etylen patogenów grzybowych  wyizolowanych z owoców
pomidora

713 Ewa Kępczyńska

196/122Żywiciele i struktura populacyjna jemioły pospolitej Viscum album na terenie
ogrodu dendrologicznego w Przelewicach

714 Ciaciura Marian

159/350Porównanie wpływu wybranych fitohormonów na kiełkowanie i aktywność
enzymów hydrolitycznych w nasionach Amaranthus caudatus.

715 Bożena Białecka

159/107Dynamika wybranych wskaźników odpowiedzi humoralnej /aktywności
mieloperoksydazy  - MPO/ przy zakażeniu królików szczepem czeskim CAMP
wirusa VHD.

716 Wiesław Deptuła



196/378Wpływ wielkości odpadów i zmian innych wybranych czynników klimatyczych
na chemizm wód Syrenich Stawów i jeziora Rusałka w Szczecinie

717 Poleszczuk Gorzysław

196/245Materiały do znajomości orchidaceae Kolumbii718 Szlachetko Dariusz

159/236Charakterystyka rozwoju fizycznego młodziezy gimnazjalnej ze Świdwina.719 Konstanty Sawicki

159/351Wpływ nawożenia i nawadniania kropelkowego na budowę anatomiczną i
morfologiczną oraz planowania wiśni.

720 Staefan Friedrich

196/473Ocena elementów morfotycznych krwi u chorych na cukrzycę typu 1721 Orowicz Wiesława

39/347Osobliwości przyrodnicze Nadleśnictwa Rokita.722 Marian Ciaciura

39/143Biosynteza etylenu u grzyba Botrytis cinerea.723 Jan Kępczyński

115/104Obraz hematologiczny i skład elektrolitowy krwi krów z dodatnim wynikiem
testu na BLV w porównaniu ze zdrowymi

724 M Brzezińska

196/123Charakterystyka wodopójek (Acari: hydracarina) w profilu jeziora Lubie725 Zawal Andrzej

196/379Ocena zmienności genetycznej odmian X Triticosecale Witt. na podstawie
wybranych układ izoenzymatycznych

726 Słominska - Walkowiak Renata

159/237Mieloperoksydaza granulocytó obojętnochłonnych u królików w zakażeniu
eksperymentalnym różnymi szczepami wirusa VHD /viral haemorrhagic
disease/.

727 Wiesław Deptuła

115/140Architektura łanu konicznyny białej i festulolium oraz ich mieszanek
rosnących na popiołach paleniskowych oraz na podłożach biohumusowych

728 Maciej Rogalski

39/205Morfologiczne uwarunkwania doboru i selekcji wśród studentów.729 Zbigniew Drozdowski

115/102Oznaczenie stężenia metali ciężkich w tkankach ryb z gatunku Leucaspius
delineatus i Carassius odłowionych w jeziorze Rusałka w Szczecinie

730 A. Hłyńczak

39/349Typ formuły ręki i stopy oraz cechy recesywne u młodzieży akademickiej
Szczecina.

731 Zbigniew Drozdowski

196/474Flora roślin naczyniowych na odcinku Odry Porzecze-Szumiłowo732 Prajs Bożena

159/238Zastosowanie sekwencji mikrosatelitarnych jako markerów odporności na
porastanie w róznych odmianach pszenicy.

733 Stanisława Rogalska

39/145Ocena mikrobiologiczna środowiska wodnego Stawów Syrenich wg własnego
modelu badań.

734 Wiesław Deptuła

115/141Wpływ kuców szetlandzkich na ruń i darń wypasanych zbiorowisk trawiastych
na przykładzie stadniny w Imnie

735 Maciej Rogalski

196/380Polimorfizm DNA Borreliaburgdorferi sensu lato wystepijącego w populacjach
Ixodes ricinus i u dzikich przeżuwaczy odławianych na Pomorzu Zachodnim

736 Skotarczak Bogumiła

196/171Charakterystyka wiekowo-wzrostowa płoci i leszcza wód Doliny Dolnej Odry737 Domagała Józef

196/381Poszukiwanie zmienności mitochondrialnego DNA wybranych linii pszenżyta
(x Triticosecale Wittmack) metodą sekwencjonowania

738 Skuza Lidia

39/144Dynamika zmian masy wątroby troci w pierwszym roku życia.739 Józef Domagała

196/382Oznaczanie aktywności fosfatazy zawartej w osadach dennych jezior
Warnowskich na wyspie Wolin

740 Poleszczuk Gorzysław

159/2Zimowanie łabędzia niemego /Cygnus olor Gmelin/ w Świnoujściu.741 Z. Piesik

39/350Próba ustalenia profilu lipidowego dla bydła rosnącego i dorosłego.742 Wiesława Orowicz

39/75Charakterystyka i rola organizmów poroślowych zasiedlających kadłuby
statków.

743 Zbigniew Piesik

159/108Wpływ wieku matek na częstotliwosc występowania cech grupowych krwi u
ich dzieci.

744 Konstanty Sawicki

39/210Zawartość niektórych metali cieżkich w dżdżownicach pobranych z
miejscowości o różnym stopniu skażenia.

745 Alina Joanna Hłyńczak

39/351Ocena toksyczności popiołów lotnych pochodzących z elektrownii Dolna
Odra na wybrane gatunki ryb: Abramis brama, Lebistes reticulatus".

746 Teresa Orecka-Grabda

39/352Wpływ triacylogliceroli i lipoprotein w surowicy krwi na utrzymanie homestazy
magnezu u bydła.

747 Maria Brzezińska

196/246Peptydericzne unerwienie śledziony kury domowej (Gallus domesticus)748 Łakomy Mirosław

39/259Parazytofauna ptaków wodnych na przykładzie nura rdzawoszyjnego oraz
perkoza dwuczubego.

749 Małgorzata Pilecka-Rapacz

115/142Charakterystyka biologiczna troci rzek; Łeby i Łupawy, migrujacej na tarło w
1999 roku

750 Józef Domagała

196/383Zawartość ziaren pyłku w aeroplanktonie Szczecina w 2006 r.751 Puc Małgorzata



196/247Wpływ czynników socjalnych i genetycznych na morfologię stóp u dzieci
koszlińskich w okresie poprzedzającym skok pokwitaniowy

752 Sawicki Konstanty

39/356Flora naczyniowa Skwierzyny i okolic.753 Marian Ciaciura

39/353Pasożyty jelitowe troci morskiej wędrownej Salmo trutta m. trutta L. 1758 z
Wieprzy.

754 Teresa Orecka

39/253Biologiczny rozwój młodzieży aglomeracji wielkoprzemysłowej a
wielkomiejskiej.

755 Zbigniew Drozdowski

115/197Wybrane wskaźniki odporności nieswoistej w cyklu dobowym u królików w
okresie jesienno-zimowym

756 Wiesław Deptuła

159/403Mikrobiologiczna charakterystyka prób wód pochodzących z jeziora Rusałka.757 Wiesław Deptuła

39/354Porównawcza upława warzyw metodą biodynamiczną i konwencjonalną.758 Marian Ciaciura

39/566Biologia i ekologiczna rola wieloszczeta Neresis diversicolor w 4-milowej
strefie przybrzeżnej Zatoki Pomrskiej na odcinku Dziwnówek-Mrzeżyno.

759 Zbigniew Piesik

39/355Zawartość elektrolitów w surowicy krwi u kóz matek i młodych koźląt.760 Maria Brzezińska

159/352Indukcja wtórnego spoczynku w nasionach pomidora Lycopersicon
esculentum Miller odmiany Rumba.

761 Jan Kępczyński

159/239Reakcja krajowych raków słodkowodnych na kairomon drapieżnika.762 Śmietana Przemysław

159/240Pochodzenie mutacji w genach naprawczych MLH1 i MSH2 w populacji
polskiej.

763 Bogumiła Skotarczak

196/124Struktura przestrzenna populacji Viscum album subsp. album na terenie
miasta Police i okolic

764 Ciaciura Marian

115/198Stan rozwoju gonad u młodzieży parposza /Alosa Fallax/765 Józef Domagała

196/475Pasożyty wybranych gatunków ryb Dolnej Odry766 Pilecka-Rapacz Małgorzata

115/199Obserwacja chromosomów w mejozie w KMP linii mieszkańców w F5 /Lanca
X Otello/

767 Stanisława Rogalska

196/384Cykl rocznego rozwoju gonad samic wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus
L.) z Dolnej Odry

768 Domagała Józef

196/385Aktywność endoglukanaz grzybów z rodzaju Aspergillus i Fusarium oraz
wpływ kwasu B-aminomasłowego na ich aktywność

769 Kępczyńska Ewa

159/24Amplifikacja wybranych genów mitochondrialnych w tzrch gatunkach z
rodzaju Secale.

770 Stanisłąwa Rogalska

159/51Wpływ giberliny A3 na wzrost siewek Amaranthus paniculatus i Sativus
subvar radicula "Carmen" w warunkach stresu solnego.

771 Jan Kępczyński

196/476Dynamika lizozymu (LZM) u królików zakażonych eksperymantalnie wirusem
EBHS (European Brown Hare Syndrome)

772 Deptuła Wiesław

159/241Zawartość przewodów pokarmowych troci wędrownej wybranych rzek
Pomorza w 2001-2002.

773 Józef Domagała

159/170Występowanie wybranych grup bakterii biorących udział w pzremianach
związków siarkiw wodach jeziora Syreniw Stawy.

774 Wiesław Deptuła

39/357Analiza biometryczna karasia srebrzystego z okolic jeziora Ińsko.775 Zdzisław Szuba

39/358Badanie zasobów genowych u Lolium perenne i L. multiflorum metodą
RAPD.

776 Roman Zieliński

196/248Rosliny lecznicze Szczecina777 Ciaciura Marian

115/143Porosty epifityczne jako wskaźnik zanieczyszczenia powietrza na przykładzie
miasta Gryfice

778 Maciej Rogalski

196/386Ustępowanie spoczynku cieplnego w nasionach Amaranthus caudatus cv
viridis

779 Kępczyński Jan

159/171Asymetria guzów czołowych i ciemieniowych u dorosłych mężczyzn.780 Konstanty Sawicki

196/125Struktura populacyjna jemioły białej Viscum album na terenie rezerwatu
Swidwie i okolicy

781 Ciaciura Marian

196/126Próby oceny zasobów roślin leczniczych na Śląsku782 Ciaciura Marian

196/249Waloryzacja flory roslin naczyniowych Gminy Lubsko783 Ciaciura Marian

196/477Flora roslin naczyniowych Dzikowa i okolic (NW Polska)784 Popiela Agnieszka

39/260Flora i przemiany antropogeniczne w Starym Przylepie.785 Marian Ciaciura

159/109Oznaczanie substancji biłkowych rozpuszczonych w wodach Wielkiego
Zalewu i Zatoki Skoszewskiej /Zalew Szczeciński/.

786 Gorzysław Poleszczuk

159/353Struktura jajników potarłowych łososi Salmo salar L. z Wieprzy.787 Józef Domagała



159/354Stan rozwoju fizycznego w okresie pokwitania na Pojezierzu Drawskim.788 Konstanty Sawicki

196/387Porównanie tempa wzrostu introdukowanych gatunków raków występujących
w wodach Polski

789 Śmietana Przemysław

159/110Gen ß-tubuliny jako marker w różnicowaniu gatunków Babesia izolowanych z
kleszczy Ixodes ricinus z terenów Szczecina i okolic.

790 Bogumiła Skotarczak

159/111Wpływ treningu na metabolizm węglowodanów we krwi koni.791 Jolanta Tarasiuk

196/250Wykrywanie i identyfikacja DNA Anaplasma phagocytophilum u dzikich
przeżuwaczy

792 Skotarczak Bogumiła

39/359Próba oddziaływania popiołów z elektrowni Dolna Odra na pstrąga
tęczowego.

793 Teresa Orecka-Grabda

196/478Charakterystyka biologiczna i stan zdrowotny wybranych gatunków ryb Odry794 Domagała Józef

196/127Rozmieszczenie roślin naczyniowych z rodzin: Lentibulariaceae,
Orobanchaceae, Plantaginaceae, Rubiceae, Caprifoliaceae, Adaxaceae,
Valerianaceae,Cucurbitaceae, Dipsacaceae na Śląsku

795 Ciaciura Marian

159/355Regulacja endo-ß-mannanazy w nasionach bratka szwajcarskiego z plamką
Alpense /Viola wittrockiana/.

796 Jan Kępczyński

159/112Zmiany zachodzące w organiźmie larwy łososia, /salmo salar L./ w trakcie
adaptacji do wody o zasoleniu 3,5‰i 7‰

797 Wawrzyniec Wawrzyniak

115/144Wiek rozwojowy a kalendarzowy w końcowej fazie ontogenezy798 Konstanty Sawicki

39/261Dynamika wybranych wskaźników humoralnej odporności u królików
zakażonych eksperymentalnie wirusem RHD - szczep francuski.

799 Wiesław Deptuła

39/206Morfometria mózgowioczaszki nura rdzawoszyjnego.800 Zdzisław Szuba

159/356Polimorfizm obrazów elektroforetycznych w liniach dihapoloidalnych
pszenżyta /Triticosecale Wittmack./

801 Renata Słomińska - Walkowiak

115/200Analiza przebiegu mejozy w KMP Secale vavilovii Grossh802 Stanisława Rogalska

196/437Wystepowanie antygenu D słabe u Rh dodatnich krwiodawców województwa
zachodniopomorskiego

803 Orowicz Wiesława

159/242Oznaczanie aktywności i stężenia jonów wapniowych w wodach Zalewu
Szczecińskiego.

804 Gorzysław Poleszczuk

159/113Rola estru metylowego kwasu jasmowego w rozwoju patogenów grzybowych
pomidora oraz odporności pomidora na tle patogeny.

805 Ewa Kępcztyńska

196/251Wpływ kwasu elagowego na proliferację komórek nowotworowych linii
HL60/VINC o oporności wielolekowej zwiazanej z nadaktywnością
P-glikoproteiny

806 Tarasiuk Jolanta

115/202Wpływ estru kwasu jasmonowego na wzrost grzygni z rodzaju penicillium i
botrytis w warunkach in witro i in vivo

807 Ewa Kępczyńska

159/172Pasożytowanie wodopójek z rodzaju Arrenurus na larwach ważek
pochodzących z jezior przepływowych u źródeł rzeki Drawy.

808 Andrzej Zawala

196/388Aktywność dehydrogenazy i katalazy w nasionach selera podczas i po
matrykondycjonowaniu

809 Kępczyńska Ewa

115/105Pasożyty jelitowe łososia /salmo salar L./ z morza810 J. Domagała

115/145Strategia spożywania paszy pastwiskowej jako czynnik kształtujący
zbiorowiska trawiaste w warunkach wypasu kuców szetlandzkich

811 Maciej Rogalski

196/252Analiza cyklu komórkowego podczas somatycznej embriogenezy Medicago
Sativa L.

812 Kępczyńska Ewa

159/243Chruściki /Trichoptera/ rezerwatu przyrody Świdwie.813 Dariusz Janicki

196/432Alergeny roślinne i próba ich lokalizacji na terenie miasta Szczecina814 Ciaciura Marian

196/479Przyczyny strat legowych w miejskiej populacji kosa (Turdus merula) na
Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

815 Wysocki Dariusz

39/148Dynamika zmian kondycji i masy przewodu pokarmowego troci w pierwszym
roku ich życia.

816 Józef Domagała

159/357Ocena gospodarki lipidowej i metabolizmu mineralnego u jałowic cielnych i
niecielnych.

817 Wiesława Orowicz

39/360Badania mikrobiologiczne wody pochodzącej z jeziora Słonecznego.818 Wiesław Deptuła

196/389Wymiary ciemiączka przedniego jako wskaźnik zaawansowania rozwoju
noworodka

819 Sawicki Konstanty

159/405Mikrobiologiczna charakterystyka prób wód pochodzących z jeziora
Słonecznego

820 Wiesław Deptuła



39/149Oznaczanie białek surowicy za pomocą elekroforezy na żelu agarozowym.821 Alina Hłyńczak

159/114Nasilenie wzorów i asymentria dwustronna dermatoglifów a rozwój dzieci z
Mysliborza.

822 Konstanty Sawicki

159/358Obraz biało- i czerwonokrwinkowy u królików zakażonych eksperymentalnie
wirusem RHDV /Rabbit Haemorrhagic Disease Virus/.

823 Wiesław Deptuła

39/362Powstawanie i rozwój zespołów zwierzęcych na sztucznym podłożu
eksponowanym w fitolitoralu jeziornym.

824 Andrzej Zawal

159/115Studium florystyczno - ekologiczne porostów l\Leśnictwa Strzmiele.825 Maciej Rogalski

39/147Stymulacja ustępowania spoczynku wtórnego nasion Amaranthus caudabus
indukowanego wysoką temperaturą.

826 Kępczyński Jan

39/361Charakterystyka populacji Wolffia arrhiza na wybranych akwenach
wojwództwa szczecińskiego.

827 Marian Ciaciura

159/359Wpływ nawożenia i nawadniania kroplowego na budowę morfologuiczną,
anatomiczną i plonowanie borówki wysokiej.

828 Stefan Friedrich

196/128Charakterystyka wiekowo - wzrostowa troci wędrownej (Salmo trutta trutta)
rzeki Regi 2004r.

829 Domagała Józef

115/201Znaczenie cytokinin w ustepowaniu wrórnego spoczynku nasion Amaranthus
caudatus

830 Jan Kępczyński

39/150Zależność pomiędzy promieniem łuski i liczbą jej sklerytów a długością ciała
młodzieży łososia.

831 Józef Domagała

159/244Test cytochemiczny i spektrofotochemiczny redukcji błękitu
nitrotetraziolowego jako miara aktywności bójczej komórek PMN królików
zakażonych trzema szczepami wirusa VHD /Viral Haemorrhagic Disease/

832 Wiesąłw Deptuła

196/253Wpływ ciąży  kobiet na wybrane wskaźniki hematologiczne833 Brzezińska Maria

159/245Metaboliczna aktywacja związku przeciwnowotworowego mitoksantronu
przez enzymy aksydoredukcyjne.

834 Jolanta Tarasiuk

159/360Dynamika surowiczych białek w przebiegu eksperymentalnego zakażenia
królików wirusem RHDV /Rabbit Haemorrhagic Disease Virus/

835 Wiesłąw Deptuła

159/361Poszukiwanie markerów odporności na porastanie u wybranych odmian
pszenżyta X Triticosecale Wittmack metodą PCR.

836 Stanisława Rogalska

159/8Flora naczyniowa doliny Odry na odcinku Kłosów - Stary Kostrzynek.837 Marian Ciaciura

196/158Obserwacje fenologiczne wybranych gatunków drzew i krzewów Arboretum w
Przelewicach

838 Ciaciura Marian

159/292Odległości biologiczne pomiędzy rodzicami pod względem cech
dermatoglifów, pigmentacji i wymiarów ciała a liczby ich synów i córek.

839 Konstanty Sawicki

39/107Ocena wrażliwości wybranych gatunków raków na zakwaszenie wody oraz
skażenie pestycydami.

840 Teresa Orecka

196/254Cechy somatyczne a tryb życia marynarzy841 Sawicki Konstanty

159/246Tempo wzrostu i kondycja młodzieży troci wędrownej Salmo trutta m. trutta.
/L.1758/ wsiedlonego do potoków: Osówka i Grzybówka.

842 Wawrzyniec Wawrzyniak

159/362Wpływ wypasu bydła rasy Limousine i Koników Polskich na stan runi
trawiastej.

843 Maciej Rogalski

196/480Ocena gospodarki mineralnrj i metabolizmu lipidowego u pacjentów chorych
na cukrzycę typu 1

844 Orowicz Wiesława

196/299Korelacje wieku ojców w chwili urodzenia dzieci ze stopniem zaawansowania
rozwoju fizycznego tych dzieci, z uwzględnieniem wpływu warunków
bytowych rodzin

845 Sawicki Konstanty

159/247Tempo wzrostu i kondycja pstrąga potokowego /Salmo trutta morpha fario L.
1758/ wsiedlonego do potoków Osówka i Piwniczna Struga /Grzybóka/.

846 Wawrzyniec Wawrzyniak

159/25Dojrzałość biologiczna i zróżnicowanie morfologiczne dzieci ze szkoły
specjalnej.

847 Konstanty Sawicki

159/116Unerwienie adrenergiczne i cholinergiczne moczowodów u kury /Gallus
domesticus/.

848 Mirosław Łakomy

159/363Wiek, tempo wzrostu i kondycja leszcza /Abramis brama L./ z jeziora Steklno.849 Wawrzyniec Wawrzyniak

196/255Zaburzenia gospodarki lipidowej u ludzi z cukrzycą typu 2850 Orowicz Wiesława

196/390Badanie wpływu kwasu galusowego na aktywność doksorubicyny w stosunku
do komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej
sublinii o oporności wielolekowej HL60/VINC i HL60/DOX

851 Tarasiuk Jolanta



39/76Zdolność pochłaniania komórek polimorfonuklearnych krwi królików po
podaniu Chlamydia sp.

852 Wiesław Deptuła

196/391Małże (Bivalvia) cieku Osówka w Szczecinie853 Dąbkowski Piotr

39/207Zmiany w surowiczych białkach u królików otrzymujących wirus RHD - szczep
francuski.

854 Wiesław Deptuła

39/363Porównanie metabolizmu mineralnego kóz z innymi gatunkami zwierząt
poligastrycznych.

855 Maria Brzezińska

196/298Flora roślin leczniczych powiatu Ostrów Wielkopolski856 Ciaciura Marian

39/364Występowanie pasożytów jelitowych u dzieci w PDDz i w środowisku
wiejskim w miejscowości Mosty.

857 Teresa Orecka-Grabda

159/117Bójczość komórek PMN w eksperymentalnym zakażeniu królików wirusem
VHD - szczep czeski CAMP.

858 Wiesław Deptuła

159/173Rośliny lecznice miasta Szczecuinka i okolic.859 Marian Ciaciura

39/151Wartości wybranych wskaźników hematologicznych u królików.860 Alina Hłyńczak

115/203Aktywność oksydazy ACC w nasionach Amaranthus caudatus w zależności
od głębokości spoczynku

861 Jan Kępczyński

159/248Porównanie bezkręgoqwców występujących w wodach przybrzeżnych Morza
Śródziemnego w okolicach marsylii z bezkręgowcami rafy koralowej Morza
Czerwonego.

862 Wawrzyniec Wawrzyniak

159/404Charakterystyka wiekowo - wzrostowa bałtyckiego łososia Salmo Salar na
podstawie budowy jego łuski.

863 Józef Domagała

196/159Charakterystyka wiekowo-wzrostowa wybranych gatunków ryb Kanału
Ciepłego Dolnej Odry

864 Domagała Józef

196/438Występowanie bakteriofagów specyficznych wzgledem escherichia coli w
wodach jeziora Rusałka

865 Deptuła Wiesław

159/118Ocena zmian wskaźników hematologicznych i wybranych biopierwiastków we
krwi krów laktujących zdrowych i z dodatnim wynikiem testu na BLV.

866 Maria Brzezińska

159/52Pasożyty jelitowe u mieszkańców Goleniowa i okolic.867 Małgorzata Pilecka - Rapacz

159/364Badanie chemizmu wód powierzchniowych /zastoiska i rowy/ oraz wód
glebowych w miejscach halofitów na wyspach Chrząszczewskiej
Karsiborskiej Kępie.

868 Gorzysław Poleszczuk

196/392Flora roslin naczyniowych gminy Gryfino, Widuchowa i Stare Czarnowo869 Ciaciura Marian

39/152Dymanika wybranych wskaźników humoralnej odporności nieswoistej u
królików immunizowanych Chlamydia psittaci.

870 Wiesław Deptuła

196/393Charakterystyka biologiczna wybranych gatunków ryb z kanału zrzutowego
Elektrownii Dolna Odra

871 Domagała Józef

159/119Obraz biało- i czerwonokrwinkowy oraz dynamika białek surowiczych w
przebiegu eksperymentalnego zakażenia królików wirusem VHD - szczep
czeski CAMP.

872 Wiesław Deptuła

196/481Wpływ związków polifenolowych na aktywność kwercetyny w stosunku do
komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej sublinii
o oporności wielolekowej HL60/VINC i HL60/DOX

873 Tarasiuk Jolanta

159/249Zdolnośc przylegania granulocytów obojętnochłonnych w przebiegi
zakażenia eksperymentalnego królików różnymi szczepami czeskimi wirusa
VHD /viral haemorrhagig disease/.

874 Wisław Deptuła

159/293Obszary chronione i pomniki przyrody w Powiecie Drawieńskim.875 Marian Ciaciura

196/129Izolacja i identyfikacja patogenów grzybowych nasion kukurydzy i ich
zwalczanie z wykorzystaniem biopreparatów

876 Kępczyńska Ewa

196/394Morfometryczna charakterystyka raka sygnałowego Pacifactacus leniusculus
(Dana 1852) ze srodowisk rzecznego i jeziornego WP/PKE

877 Śmietana Przemysław

159/174Korelacje pomiędzy wydatnością guzów czołowych a ukształtowaniem
twarzoczaszki u dorosłych mężczyzn.

878 Konstanty Sawicki

159/120Flora roslin naczyniowych Zagłębia Konińskiego.879 Marian Ciaciura

159/121Flora porostów planowanego rezerwatu biocentycznego "Diabelskie
Pustacie"

880 Marian Ciaciura

159/365Flora roślin naczyniowych miasta i okolic Tuczna.881 Marian Ciaciura

159/122Analiza zawartości wybranych składników biochemicznych w surowicy krwi w
zależności od wieku i okresu fizjologicznego kóz.

882 Maria Brzezińska

159/250Oznaczenie stężenia substancji humusowych w wodach estuarium Odry.883 Gorzysław Poleszczuk



159/294Obszary chronione i pomniki przyrody w powiecie szczecineckim.884 Marian Ciaciura

196/256Zmienność morfotypów uzębienia nornikowatych Arvicolidae w różnych
warunkach siedliskowych

885 Łakomy Mirosław

159/123Matrykondycjonowanie nasion bratka Viola wittrockiana alpensee.886 Jan Kępczyński

39/146Zmiany niektórych procesów fizjologicznych u zwierząt pod wpływem
toksycznego oddziaływania pestycydów.

887 Maria Brzezińska

159/366Poprawa wigoru nasion selera odmian Makar i Feniks888 Jan Kępczyński

39/208Zmienność morfologiczna rodzaju Ulmus L. w rezerwacie leśno-stepowym
Bielinek nad Odrą.

889 Marian Ciaciura

39/109Flora naczyniowa otuliny Jeziora Ostrowieckiego w Drawieńskim Parku
Narodowym.

890 Tadeusz Głazek

196/172Biota porostów gminy Dobrzany891 Wieczorek Anetta

196/257Ocena parametrów przemian lipidowych u ludzi ze diagnozowanym udarem
mózgu

892 Orowicz Wiesława

196/482Poziom zmienności Anaplasma phagocytophilum na podstawie analizy
wybranych genów

893 Skotarczak Bogumiła

39/108Stan i liczebność populacji Dreissena Polymorpha w Roztoce Odrzańskiej.894 Teresa Orecka

39/262Studia zmian starczych osób o trudnych warunkach bytowania.895 Zbigniew Drozdowski

39/153Ocena mikrobiologiczna środowiska wodnego Stawów Syrenich wg modelu
urzędowego i własnego.

896 Wiesław Deptuła

159/251Unerwienie śledziony kury domowej /Gallus domesticus/.897 Mirosław Łakomy

159/124Środowiskowa determinacja płci gupika /poecilia reticulata, Peters 1859/898 Józef Domagała

39/263Aktywność mieloperoksydazy granulocytów obojętnochłonnych u królików
eksperymentalnie zakażonych wirusem RHD - szczep francuski.

899 Wiesław Deptuła

159/53Typ budowy ciała a morfologia mięśnia brzuchatego łydki.900 Konstanty Sawicki

159/367Zmiany aktywności dehydrogenaz w nasionach pomidora odmiany Beta
podczas i po matrykondycjonowaniu.

901 Ewa Kępczyńska

115/146Oznaczanie zmienności białek izoenzymatycznych w liniach secale vavilovii
grossh

902 Stanisława Rogalska

159/9Elementy morfotyczne krwi koni różnej rasy.903 Maria Suska

196/395badanie wpływu kwasu galusowego na aktywność mitoksantronu w stosunku
do komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej
sublinii o oporności wielolekowej HL60/VINC i HL60/DOX

904 Tarasiuk Jolanta

39/110Zdolność przylęgania (adherenacji) granulocytów obojętnochłonnych we krwi
królików stymulowanych zabitym antygenem Chlamydia psittaci - Szczep 6
BC.

905 Wiesław Deptuła

39/264Flora Bani i okolic.906 Ciaciura Marian

39/265Ocena populacji Dreissena polymorpha w jeziorze Czarnogłowy.907 Teresa Orecka

159/252Gryzonie leśne jako rezerwuar Borrelia burgdorferi sensu lato w
Wielkopolskim Parku Narodowym.

908 Bogumiła Skotarczak

196/396Zmiany struktury populacji jelenia szlachetmego Cervus elaphus L. w latach
1996-2005 na terenie nadleśnictwa Rokita

909 Płatek Krzysztof

159/368Ocena różnic w zawartości wybranych składników biochemicznych krwi u
cukrzyków w różnym wieku.

910 Wiesława Orowicz

196/483Stężenie jonów wapniowych i magnezowych w surowicy krwii koni rasy
wielkopolskiej i hanowerskiej

911 Suska Maria

39/365Ocena zdrowotności niektórych gatunków ryb odławianych z Regalicy i
kanału zrzutowego elektrowni Dolna Odra.

912 Teresa Orecka-Grabda

39/366Występowanie larw tasiemca Echinococcus granulosus w świń oraz Fasciola
hepatica u bydła na terenach sześciu województw północno-zachodniej
Polski.

913 Teresa Orecka-Grabda

196/397Stpień heterozygotyczności a starzenie sie ludności rolniczej z gminy
Maszewo

914 Sawicki Konstanty

159/369Wpływ ciąży kóz na ich gospodarkę mineralną w zakresie trzech
pierwiastków wapnia, fpsforu i magnezu.

915 Wiesłąwa Orowicz

196/258Porównanie wzoru prążków C i Dapi w gatunku Secale Cereale/L. odmiany
Amilo

916 Rogalska Stanisława



39/209Ocena zmian klinicznych, hemato- i histologicznych u węgorza europejskiego
przy inwazji Anguillicola Carassus.

917 Teresa Orecka

196/130Zróżnicowanie zgrupowań chrząszczy z rodziny biegaczowatych (Carabidae
col.) w różnych typach siedlisk Słowiańskiego Parku Narodowego

918 Płatek Krzysztof

159/253zawartość przewodów pokarmowych troci /Salmo trutta m. Trutta/ rzeki
Wieprzy w 2002 roku,.

919 Józef Domagała

196/398Aktywność metaboliczna w matrykondycjonowanych nasionach selera
korzeniowego odmian Feniks i Makar

920 Kępczyński Jan

159/54Dystrybucja ołowiu w tkankach miękkich szczura.921 Alina J. Hłyńczak

159/295Interkorelacje pomiędzy rozprzestrzenieniem miejsc urodzenia dziadków,
rodziców oraz odległościami biologicznymi rodziców pod względem cech
dermatoglifów, pigmentacji i wymiarów ciała wśród ludności Pomorza
Zachodniego.

922 Konstanty Sawicki

159/125Występowanie DNA Babesia divergens i B. microti u kleszczy Ixodes ricinus
z pólnocno - zachodniej Polski.

923 Bogumiła Skotarczak

159/126Biospołeczne czynniki rozwoju dzieci ze szkół powszechnych w Dobrej
/Szczecińskiej/ i Rzędzianach.

924 Konstanty Sawicki

39/154Dynamika przebiegu oogenezy Dreiddena polymorpha z jeziora Inulec.925 Józef Domagała

39/111Flora naczynowa wybranych dawnych osad ludzkich w Drawieńskim Parku
Narodowym.

926 Tadeusz Głazek

159/370Charakterystyjka prążków C na chromosomach roślin secale strictum, secale
strictum subsp. Africanum, secale strictum subspecies kuprianowi.

927 Stanisława Rogalska

196/259Określenie stanu rozwoju fizycznego dzieci uposledzonych na przykładzie
wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Wejherowie w oparciu o normy rozwoju dzieci kaszubskich

928 Sawicki Konstanty

159/371Zastosowanie metody PCR - RFLP do porównywania mitochondrialnego929 Stanisława Rogalska

39/267Biologiczna ocena ścieków komunalnych, papierniczych i ich mieszanin
pochodzących z Kostrzyna nad Odrą.

930 Wawrzyniec Wawrzyniak

39/266Doczyszczanie ścieków metodą mieszania - ścieków komunalnych i
papierniczych.

931 Wawrzyniec Wawrzyniak

159/127Adrenergiczne i cholinergiczne unerwienie nasieniowodu kury domowej
/Gallus domesticus/

932 Mirosław Łakomy

159/254Mięczaki wodne rezerwatu przyrody Świdwie.933 Dariusz Janicki

39/268Dendroflora miasta Świnoujście.934 Marian Ciaciura

115/147Dynamika wybranych wskaźników odporności humoralnej u królików przy
zakażeniu eksperymentalnie różnymi dawkami wirusa VHD /viral
haemorrhagic disease/, szczep polski Kr-1 i francuski Fr-2

935 Wiesław Deptuła

159/255Tempo wzrostu i charakterystyka morfometryczna samic raka pręgowatego
Orconectes limosus /Raffinesque 1817/ z wybranych jezior Pomorza

936 Maciej Rogalski

115/204Ocena zależności między steżeniem wapnia i magnezu w surowicy krwi a
parametrami gospodarki lipidowej u owiec w dwóch sezonach żywieniowych

937 Maria Brzezińska

159/175Zalezność między występowaniem różnych chorób a grupami krwi u ludzi.938 Alina Hłyńczak

159/128Badania nad zastosowaniem zmodyfikowanej procedury oznaczania ChZT -
Mn do określania ilości materii organicznej o własciwościach redukujących w
wodach naturalnych o podwyższonym zasoleniu.

939 Gorzysłąw Poleszczuk

115/148Zastosowanie łańcuchowej reakcji polimerazy /PCR/ do wykrywania Babesia
microti w kleszczach Ixodes ricinus

940 Bogumiła Skotarczak

159/129Wpływ metabolicznej aktywacji związków przeciwnowotworowych z grupy
pochodnych i analogów antyrachinonów przez enzymy oksydoredukcyjne na
reakcje wytwarzania reaktywnych form tlenu.

941 Jolanta Tarasiuk

159/256Zmiany częstotliwości porodów bliźniąt jedno - i dwuzygotycznych w Polsce w
latach 1981-2001.

942 Konstanty Sawicki

159/130Badania mikrobiologiczne Jeziora Rusałka według modelu własnego.943 Wiesław Deptuła

159/131Eksperymentalna produkcja białek, potencjalnych antygenów Leishmania
sp., metodami biologii molekularnej.

944 Wiesław Deptuła

159/257Ocena wybranych parametrów hematologicznych u kobiet ciężarnych w
zalezności od wieku.

945 Wiesława Orowicz

196/399Analiza składu diety zimującej populacji uszatki Asio otus w dolinie Odry946 Wysocki Dariusz

196/173Analiza występowania siedlisk chronionych w ramach realizacji programu
natura 2000, na podstawie wskaźnikowych gatunków zwierząt

947 Śmietana Przemysław



196/260Wpływ kwasu kawowego na aktywność zwiazków polifenolowych w stosunku
do komórek nowotworowych linii HL60/DOX o oporności wielolekowej
zwiazanej z nadaktywnością białka MRP1.

948 Tarasiuk Jolanta

159/372Charakterystyka wiekowo - wzrostowa ryb na podstawie otolitów smoltów
troci z darłowa w wybranych latach.

949 Jóżef Domagała

159/258Badanie wpływu metabolicznej aktywacji mitoksantonu przez reduktazę
cytochromu P-450 na jego aktywność cytotoksyczną w stosunku do komórek
nowotworowych o oporności wielolekowej związanej z nadekpresją P-gp.

950 Joalnta Tarasiuk

159/132Pasożytowanie larw wodopójek na imagines ważek z okolic jeziora
Barlineckiego.

951 Zawal Andrzej

159/176Biologia i struktura histologiczna wątroby wybranych ryb.952 Jóżef Domagała

159/133Wpływ nawadniania kroplowego i nawożenia mineralnego na budowę
morfologiczną i anatomiczną truskawki odmiany elsanta oraz wiśni odmian
łutówka i kelleris.

953 Staefan Friedricha

39/269Aktywność bójcza komórek polimorfonuklearnych w testach redukcji błękitu
nitrotetrazoliowego u królików eksperymentalnie zakażonych wirusem RHD -
szczep francuski.

954 Wiesław Deptuła

159/134Polimorfizm białek izoenzymatycznych w liniach Di - Haploidalnych pszenżyta
/X triticosecale wittmack/.

955 Renata Słominska - Walkowiak

196/261Flora naczyniowa rzeki Gwdy na trasie od Jastrowia do Ujścia956 Ciaciura Marian

159/406Pasożyty jelitowe u samic troci morskiej wędrownej /Salmo Trutta m. trutta
Linaeus.1958/ z rzeki Grabowa.

957 Małgorzata Pilecka - Rapacz

159/135Zróźnnicowanie entomofauny epigeicznej w różnych warunkach
środowiskowych ekosystemowych lądowych.

958 Krzysztof Płatka

39/155Zmiany sezonowe w chemiźmie wód jeziora Rusałka.959 Alina Hłyńczak

196/174Rola wybranych czynników biotycznych i abiotycznych w kształtowaniu się
struktury fauny pasożytniczej związanej ze środowiskiem wodnym w
wybranych zbiornikach Pomorza Zachodniego

960 Rząd Izabella

39/280Flora synantropijna Puszczy Bukowej i jej przedpola w okolicy Klęskowa.961 M. Rogalski

115/205Charakterystyka biogeograficzna i geobotaniczna flory okrzemkowej
wybrzeża Kalifornii

962 Maciej Rogalski

159/136Wpływ wybranych czynników biospołecznych na cechy cyklu
miesiączkowego u kobiet.

963 Konstanty sawicki

39/156Zmienność masy wątrobowej i jej struktury histologicznej u młodzieży łososia
Pomorza Zachodniego.

964 Józef Domagała

159/407Mikrobiologiczna charakterystyka prób wód pochodzących z jeziora Syrenie
Stawy w zakresie bakterii sanitarnych.

965 Wiesław Deptuła

115/206Skład fauny drobnych ssaków na terenie parków krajobrazowych Doliny
Dolnej Odry na podstawie analizy wypluwek sowy płomykówki /Tyto alba/

966 Mirosław Łakomy

115/207Wpływ czynników surowiczych i komórkowych na aktywność pochłaniania
granulocytów obojętnochłonnych u królków zakażonych eksperymentalnie
wirusem VHD /viral haemorrhagic disease/ - szczep czeski 351

967 Wiesław Deptuła

196/262Heterogenność DNA Borrelia burgdorferi sensu lato i udział Capreolus
capreolus w ekologii choroby z Lyme

968 Skotarczak Bogumiła

159/259Analiza występowania i charakterystyka morfologiczna oraz morfometryczna
szczęk Branchiobdella parasita, komensala raka szlachetnego Astacus
astacus L. z wybranych jezior Pomorza.

969 Maciej Rogalski

39/271Wybrane aspekty biologii pełzacza leśnego Certhia familiaris w warunkach
Puszczy Bukowej pod Szczecinem.

970 Dariusz Wysocki

196/131Wpływ kwasu galusowego na proliferację komórek ludzkiej białaczki
promielocytowej HL60

971 Tarasiuk Jolanta

196/484Wpływ matrykondycjonowania na aktywność katalazy i peroksydazy w
nasionach pora

972 Kępczyńska Ewa

196/132Wpływ kwasu galusowego na proliferację komórek nowotworowych
HL60/VINC o oporności wielolekowej związanej z nadaktywnością
P-glikoproteiny

973 Tarasiuk Jolanta

196/133Ukorzenianie róży miniaturowej odmiany Starina z wykorzystaniem
Agrobacterium Rhizogenes

974 Kępczyńska Ewa

39/270Flora naczyniowa jeziora Jamno.975 M. Rogalski

196/400O równowagach kwasowo-zasadowych i utleniająco0redukcyjnych wód
Zalewu Szczecińskigo w sezonie wegetacyjnym 2005 roku

976 Poleszczuk Gorzysław



115/209Oogeneza Anodonta woodiana /Lea, 1834/ z systemu wód podgrzanych
Jezior Konińskich

977 Józef Domagała

196/485Strategia pobierania paszy przez konie978 Rogalski Maciej

115/149Pasożyty jelitowe norki amerykańskiej z rezerwatu "Słońsk"979 Pilecka-Rapacz Małgorzata

39/112Stan rozwoju gonad młodzieży troci wyrosłej w potoku Chojnówka.980 Józef Domagała

159/260Wpływ rasy na wartości parametrów energetycznych krwinek czerwomnych u
koni.

981 Jolanta Tarasiuk

196/486Dynamika aktywności mieloperoksydazy (MPO) u królików zakażonych
eksperymentalnie dwoma nowymi europejskimi szczepami wirusa RHD
(Rabbit Haemorrhagic Disease)

982 Deptuła Wiesław

39/371Matrykondycjonowanie nasion selera naciowego.983 Ewa Kępczyńska

196/401Zmienność morfologiczna woskownicy europejskiej Myrica gale L., w Polsce984 Ciaciura Marian

159/261Dynamika lizozymu i białek surowiczych w przebiegu zakażenia
eksperymentalnego królików trzema szczepami wirusa VHD /Viral
Haemorrhagic Disease/.

985 Wiesław Deptuła

159/296Wartości pH a stężenie wybranych chemicznych wskaźników jakości wód
podziemnych w Niecce Goleniowskich /Pomorze Zachodnie/.

986 Gorzysław Poleszczuk

159/137Wpływ nawadniania kroplowego i nawożenia mineralnego na budowe
morfologiczną i anatomiczną truskawki odmiany Senga Sengana oraz malin
odmian Norna i Veten.

987 Stefan Friedrich

196/263Czynniki wpływające na sprawność w utrzymywaniu równowagi ciała u
mężczyzn po okresie pokwitania

988 Sawicki Konstanty

196/160Charakterystyka wiekowo-wzrostowa wybranych gatunków ryb rejonu
oddziaływania elektrowni Dolna Odra

989 Domagała Józef

159/55Kształtowanie się poziomu wskaźników biochemicznych we krwi pacjentów
po przebytym zawale serca.

990 Wiesława Orowicz

159/262Obserwacje morfologiczno - fenologiczne wisienki stepowej Prumus fruticosa
Pallas w rezerwacie leśno - stepowym Bielinek koło Cedyni.

991 Marian Ciaciura

159/177Występowanie wybranych grup bakterii biorących udział w przemianach
związków azotowych w wodach jeziora Syrenie Stawy.

992 Wiesław Deptuła

196/439Częstotliwość wystepowania przeciwciał układu Rh oraz kształtowanie się
wskaźników morfotycznych u kobiey w ciazy z podejrzeniem konflikru
serologicznego

993 Orowicz Wiesława

196/440Ocena wskaźników morfotycznych, lipidowych oraz niektórych hormonów we
krwi osób z zaburzeniami funkcji tarczycy

994 Orowicz Wiesława

196/487Zachowanie sie koni w warunkach wypasu995 Rogalski Maciej

159/373Aktywnoś endoglukanaz w różnych gatunkach grzybów z rodzaju aspergillus
oraz wpływ związków salicylowych na ich aktywność.

996 Ewa Kępczyńska

159/26Lęgowa awifauna Struskich bagien /woj.. Zachodniopomorskie/997 Dariusz Wysocki

39/211Dermatologificzne zróżnicowanie studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.998 Zbigniew Drozdowski

196/488badanie struktury genetycznej odmian Xtriticosecale wittmack na podstawie
zmienności izoenzymatycznej

999 Słominska - Walkowiak Renata

196/402Wpływ zachowania rodziców na sukces lęgowy w miejskiej populacji kosa
(Turdus merula) w Szczecinie

1000 Wysocki Dariusz

39/215Odżywianie się Orconectes limosus /Raf/ w jeziorze Dąbie.1001 Zbigniew Piesik

39/214Badania nad występowaniem i biologią skorupiaków z rzędu Decapoda z
Jeziora Dąbskiego.

1002 Teresa Orecka-Grabda

159/138Pasożytowanie larw wodopójek na imagines ważek pochodzących z okolic
jezior: Okunie, Karskie Wielkie, Ciche i Porzeńskie.

1003 Andrzej Zawala

159/263Obrona terytorium przez samcy i pory dnia w miejskiej populacji kosa Turdus
merula w Szczecinie.

1004 Dariusz Wysoki

196/403Ocena mikrobiologiczna wód jeziora Rusałka według modelu własnego1005 Deptuła Wiesław

159/374Zróżnicowanie barwy oczu wśród studentów Uniwersytetu Szczecińskiego
według oznaczeń szklanych modelami tęczówek w skali barw Martina -
Michalskiego i oznaczeń wzorowaną na niej sklą fotograficzna własnej
konstrukcji.

1006 Konstanty Sawicki

115/208Wpływ egzogennego ABA zaaplikowanego do kultury zawiesinowej
Medicago sativa na tworzenie się somatycznych zarodków

1007 Ewa Kępczyńska



159/264Znaczenie kwasu abscysyniowego w ustepowaniu spoczynku nasion
Amaranthus retroflexus.

1008 Jan Kępczyński

196/489Ocena zależności między zawartością wegla i azotu w glebie, a stanem
niektórych elementów fauny epigeicznej w drzewostanach Nadleśnictwa
Tuczno

1009 Zawal Andrzej

39/159Indukcja tworzenia somatycznych zarodków w kulturach in vitro Medicago
sativa.

1010 Jan Kępczyński

196/404Wpływ drapieżników na sukces legowy kosa (Turdus merula) w Szczecinie1011 Wysocki Dariusz

159/140Porównanie wzoru restrykcyjnego trzech gatunków żyta /secale/ z użyciem
enzymu EcoRI.

1012 Stanisłąwa Rogalska

39/113Analiza genetyczno-populacyjna wybranych gatuków glonów z rodzaju
Chara.

1013 Roman Zieliński

39/158Analiza zmienności genetycznej wybranych populacji mchu Pleurozium
Schreberi z obszaru Tatr.

1014 Roman Zieliński

159/139Przyrost masy larw łososia /salmo salar l./ podczas adaptacji do zasolenia
3,5 ‰  i 7 ‰

1015 Wawrzyniec Wawrzyniak

39/370Osobliwości przyrodniczo-florystyczne nadleśnictwa Międzyzdroje.1016 Marian Ciaciura

39/367Chelioskopijne i dymorficzne zróżnicowanie kobiet po mastektomii.1017 Zbigniew Drozdowski

39/77Przydatność testu NBT w ocenie odporności chlamydiozowej.1018 Wisław Deptuła

196/264Ocena stanu zachowania słonaw nadmorskich w przyujściowych obszarach
Świny i Dziwny

1019 Ciaciura Marian

39/281Poszukiwanie markerów gatunkowych u Lolium perenne i L. multiflorum
metodą RAPD.

1020 Roman Zieliński

39/114Analiza struktury genetycznej populacji małża Dreissena polymorpha var.
Polymorpha w Jeziorze Ińsko.

1021 Roman Zieliński

159/297Zawartośc przewodu pokarmowego u samców troci morskiej wędrownej
/salmo trutta m. trutta linnaeus 1758/ z rzeki Grabowa.

1022 Małgorzata Pilecka - Rapacz

39/160Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej u noworodków.1023 Alina Hłyńczak

39/212Badania mikrobiologiczne wody pochodzącej z Syrenich Stawów.1024 Wiesław Deptuła

159/375Występowanie bakterii "Sanitarnych" w próbach wód jeziora Syrenie Stawy.1025 Wiesław Deptuła

196/134Izolacja i identyfikacja patogenów cebuli i ich zwalczanie z wykorzystaniem
preparatu bioczos

1026 Kępczyńska Ewa

196/490Ocena testów NBT metodą cytochemiczną i spektrofotometryczną u królików
zakażonych eksperymentalnie dwoma szczepami (Asturias i 9905) wirusa
RHD

1027 Deptuła Wiesław

39/369Wpływ stymulatorów wzrostu na kiełkowanie nasion Amaranthus Caudatus
znajdujących się w spoczynku cieplnym.

1028 Jan Kępczyński

39/161Dendroflora miasta Płoty.1029 Marian Ciaciura

196/175Tempo wzrostu raka pręgowatego (Orconectes limosus Raf.) w aspekcie
konkurencji międzygatunkowej

1030 Śmietana Przemysław

39/372Porównywanie formy typowej i albinotycznej Dreissena Polymorpha metodą
RAPD-PCR.

1031 Roman Zieliński

159/265Ocena gospodarki lipidowej u krów przez porodem.1032 Wiesława Orowicz

159/408Rozprzestrzenienie miejsc urodzenia dziadków dzieci urodzonych na
Pomorzu Zachodnim, a rozwój fizyczny tych dzieci.

1033 Konstanty Sawicki

196/405Gonadogeneza i dynamika gametogenezy troci (Salmo trutta L.) w okresie
młodocianym

1034 Domagała Józef

159/266Wykorzystanie metod molekularnych w charakterystyce genu flagelliny /filC/
u szczepów escherichia coli pochodzących od zwierząt.

1035 Wiesław Deptuła

39/115Flora naczyniowa miasta Świdwina.1036 Marian Ciuciura

39/78Metodyka rozdziału izoenzymów na żelu skrobiowym u leszcza Abramis
brama.

1037 Roman Zieliński

39/106Wartość spontanicznego i atymulowanego testu redukcji błękitu
nitrotetrazoliowego u królików immunizowanych Chlamydia psittaci - szczep 6
BC.

1038 Deptuła Wiesław

39/272Wpływ kwasu salicylowego na rozwój grzyba Botrytis cinerea.1039 Ewa Kępczyńska

196/265Charakterystyka biologiczna i stan zdrowotny wybranych gatunków ryb
łososiowatych Pomorza Zachodniego

1040 Pilecka-Rapacz Małgorzata



159/376Przewodnictwo elektrolityczne własciwe wód Zalewu Szczecińskiego a
stężenie makroskładników jonowych wód.

1041 Gorzysław Poleszczuk

39/368Badanie zasobów genowych u Lolium multiflorum i L. perenne metodą
RAPD-PCR.

1042 Roman Zieliński

39/67Dynamika zmian masy narządów wewnętrznych troci w czasie wędrówki
tarłowej przez Zalew Szczeciński.

1043 Józef Domagała

159/377Jeziora Pojezierza Waernowskiego leżące w granicach Wolińskiego Parku
narodowego - charakterystyka biotopów.

1044 Gorzysław Poleszczuk

159/32Wybrane wskaźniki odporności nieswoistej u królików w cyklu dobowym w
okresie wiosenno - letnim.

1045 Wiesław Deptuła

39/162Cechy plastyczne i metryczne młodzieży łososia.1046 Józef Domagała

196/266Płodność wybranych gatunków ryb karpiowatych rejonu ujścia Odry1047 Domagała Józef

39/273Białka ostrej fazy w stanach zapalnych u człowieka.1048 Alina Hłyńczak

196/406badanie wpływu kwercetyny na aktywność doksorubicyny w stosunku do
komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej linii HL60 i jej
sublinii o oporności wielolekowej HL60/VINC i HL60/DOX

1049 Tarasiuk Jolanta

159/378Rozmieszczenie Galanthus Nivalis na Pomorzu Zachodnim.1050 Marian Ciaciura

115/210Zróżnocowanie rozwoju fizycznego dzieci z grunwaldu i okolicznych wsi1051 Konstanty Sawicki

196/267Czynniki wpływajace na sprawność w utrzymaniu równowagi ciała u
chłopców w okresie poprzedzającym pokwitanie

1052 Sawicki Konstanty

159/379Carakterystyka wystepowania atadiów diapauzujących foliofagów sosnowych
w różnych warunkach siedliskowo - drzewostanowych, Nadleśnictwa Kaliska.

1053 Maciej Rogalski

196/491Wpływ cytokinin na kiełkowanie i konwersję somatycznych zarodków
Medicago sativa L.

1054 Kępczyńska Ewa

159/141Wpływ metabolicznej aktywacji związków przeciwnowotworowych z grupy
antybiotyków antracyklinowych przez enzymy oksydoredukcyjne na
stymulację wytwarzania reaktywnych form tlenu.

1055 Jolanta Tarasiuk

159/27Zróżnicowanie morfologiczne z wybór zawodu.1056 Konstanty Sawicki

196/268Woskownica europejska Myrica gale L. w basenie czarnicińskim1057 Ciaciura Marian

39/216Wpływ kwasu jasmonowego i jego estru metylowego na produkcję etylenu i
tworzenie somatycznych zarodków w kulturach Medicago Saliva L.

1058 Jan Kępczyński

196/135Badania nad początkowym wzrostem i rozwojem wybranych ekotypów,
odmian uprawnych oraz rodów hodowlanych Poa pratensis (L.)

1059 Rogalski Maciej

115/150Flora roślin naczyniowych jeziora Lubie i okolic1060 Marian Ciaciura

159/298Odległości biologiczne pomiędzy rodzicami pod względem cech
dermatoglifów, pigmentacji i wymiarów ciała a charakterystyki położnicze,
wielkości głowy, odpoczynek nocy i wyniki w nauce ich dzieci.

1061 Konstanty Sawicki

115/106Wpływ kwasu abscysynowego na tworzenieembriogennej zawiesiny komórek
Medicago Sativa

1062 E. Kępczyńska

196/269Ocena niektórych wskaźników fizjologicznych u ludzi z zaburzeniami funkcji
wątroby

1063 Orowicz Wiesława

196/136Wpływ wypasu koni na wybrane właściwości runi i darni pastwiskowej1064 Rogalski Maciej

39/373Antropologiczne zróżnicowanie studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.1065 Zbigniew Drozdowski

115/151Ruchliwość jąder komórkowych w polu elektrycznym dzieci w wieku szkolnym1066 Konstanty Sawicki

115/211Flora naczyniowa Jeziora Barlineckiego z uwzględnieniem roslin chronionych1067 Marian Ciaciura

39/217Rozmnażanie i odżywianie się raka błotnego w wybranym zbiorniku Pomorza
Zachodniego.

1068 Teresa Orecka

159/142Hybrydyzacja sond mtDNA żyta, znakowanych nieradioaktywnie z
genomowym DNA trzech gatunków żyta.

1069 Stanisłwa Rogalska

159/267Porównanie płodniości raków krajowych, rodzimych i introdukowanych.1070 Śmietana Przemysław

196/137Wpływ środowiskowego zanieczyszczenia związkami fluoru na zawartość
nukleotydów adeninowych w erytrocytach jałówek rasy nizinnej czarno-białej

1071 Suska Maria

196/270Udział kwasu abscysynowego i etylenu w ustępowaniu spoczynku
pierwotnego nasion Amatanthus retroflexus

1072 Kępczyński Jan

196/271Charakterystyka biologiczna i stan zdrowotny wybranych gatunków ryb
łososiowatych Pomorza Zachodniego

1073 Pilecka-Rapacz Małgorzata



159/380Ocena populacji węgorzy /Anguilla anguilla/ migrujacych do rzek pomorskich
na podstawie otolitów.

1074 Domagała Józef

159/143Wpływ etylenu na kiełkowanie nasion wybranych gatunków roślin.1075 Jan Kępczyński

159/178Przezywalność piskląt w miejskiej populacji kosa /Turdus marula/ w
Szczecinie.

1076 Dariusz Wysocki

39/218Aktywność mieloperoksydazy granulocytów obojętnochłonnych u królików
eksperymentalnie zakażonych wirusem RHD - szczep francuski.

1077 Wiesław Deptuła

196/161Ekologiczno-florystyczna charakterystyka porostów wybranych muraw
kserotermicznych województwa zachodniopomorskiego

1078 Wieczorek Anetta

159/144Wpływ kwasu salicylowego na rozwój patogenów wyizolowanych z nasion
pietruszki.

1079 Ewa Kępczyńska

196/272Rozmieszczenie i warunki występowania skrzypu olbrzymiego Equisetum
telmateia w Polsce północno-zachodniej

1080 Friedrich Stefan

159/33Społeczne formy ochrony gatunkowej na przykładzie łososia /salmo salar/1081 Józef Domagał

196/273Cykl płciowy samców jazgarza (Gymnocephalus cernuus L., 1758) z Jeziora
Dąbie

1082 Domagała Józef

159/145Biospołeczne uwarunkowania nasilenia wzorów i asymetrii dwustronnej
dermatoglifów u dzieci z gminy Strzelce Krajeńskie.

1083 Konstanty Sawicki

196/274Aktywność katalazy oraz zawartość cukrów w nasionach pomidora po
matrykondycjonowaniu

1084 Kępczyńska Ewa

159/146Polimorfizm DNA zbiorowego gatunku Borrelia burgdorferi sensu lato
izolowanego z Ixodes ricinus z północno - zachodniej Polski.

1085 Bogumiła Skotarczak

196/275Ocena przydatności matrykondycjonowania do poprawy wigoru nasion
pietruszki korzeniowej odm. Berlińska

1086 Kępczyńska Ewa

196/407Wybór miejsca gniazdowania kosa Turdus merula na Cmentarzu Centralnym
w Szczecinie

1087 Wysocki Dariusz

159/381Wpływ pasącego się bydła na fizjonomię runi.1088 Maciej Rogalski

196/492Cykl płciowy Aequipecten opercularis (L.) (Mollusca: Bivalvia) na podstawie
analizy histologicznej gonad

1089 Domagała Józef

196/408Sukces legowy kosa (Turdus merula) na Cmentarzu Centralnym w
Szczecinie

1090 Wysocki Dariusz

159/179Struktura wiekowa i przyczyny śmiertelności populacji kosa /tirdus merula/ w
Szczecinie w latach 1997-2002.

1091 Dariusz Wysocki

196/409Dynamika trombocytów krwi obwodowej u królików eksperymantalnie
zakażonych wirusem EBHS - szczep polski

1092 Deptuła Wiesław

159/382Trofia i rozwój eutrofizacyjnych w wodach Zalewu Szczecińskiego /Wielki
zalew/ w sezonie wegetacyjnycm 2003 roku.

1093 Gorzysław Poleszczuk

39/374Roczny cykl płciowy Dreissena Polymorpha z jeziora Miedwie.1094 Józef Domagała

196/276badanie sanitarne w wodach jeziora Syrenie Stawy1095 Deptuła Wiesław

159/268Analiza pszenicznych markerów STR /single tandem repeats/ związanych z
tolerancją na porastanie w różnych odmianach żyta /secale cereale L./
metodą PCR.

1096 Stanisława Rogalska

159/269badania jakości wód powierzchniowych jezior Rudno, Dubie małe i Dubie
Południowe /dorzecze Drawy, N-W Polski/.

1097 Gorzysław Poleszczuk

39/213Porównawcza charakterystyka morfologiczna troci wędrownej rzek Pomorza.1098 Józef Domagała

196/410Pasożyty jelitowe u mieszkańców Gryfic i okolic1099 Pilecka-Rapacz Małgorzata

159/270Charakterystyka kiełkowania nasion i wzrostu siewek konopi Cannabis
sativa.

1100 Jan Kępczyński

39/274Badaniamikrobiologiczne prób wody pochodzących z Syrenich Stawów.1101 Wieslaw Deptuła

159/383Analiza polimorfizmu restykcyjnego mitochondrialnego DNA żyta metodą
PCR - RFLP.

1102 Stanisława Rogalska

196/493Pasożyty tyb okoniowatych Dolnej Odry1103 Pilecka-Rapacz Małgorzata

115/212Zróżnicowanie rozwoju fizycznego dzieci z podmiejskich okolic Koszalina1104 Konstanty Sawicki

39/219Porównanie parametrów morfometrycznych u trzech gatunków raków z wód
Pomorza Zachodniego.

1105 Teresa Orecka

196/494Dynamika surowiczego lizozymu (LZM) u królików eksperymentalnie
zakażonych dwoma europejskimi szczepami wirusa RHD (Rabbit
Haemorrhagic Disease)

1106 Deptuła Wiesław



115/213Współzmienność dermatoglifów rąk i kształtujących się w okresie ich
powstawania wypukłości czaszki

1107 Konstanty Sawicki

39/116Dynamika swoistych wskaźników odporności numoralnej u królików
stymulowanych Chlamydia psittaci szczep 6 BC.

1108 Wiesław Deptuła

196/495Czy heterogenność regionalna rodziców nosicielek zmutowanego genu
BRCA1 ma wpływ na rakotwórczą ekspresję tego genu?

1109 Sawicki Konstanty

196/277Wybór miejsca gniazdowania sierpówki Streptopelia decaocto w Parku
Żeromskiego w Szczecinie

1110 Wysocki Dariusz

159/147Wpływ nawadniania kroplowego i nawożenia mineralnego na cechy
anatomiczne malin, wiśni i borówki.

1111 Stefan Friedrich

159/384Wykrywanie DNA Babesia w kleszczach Ixodes na terenach endemicznych
dla choroby z Lyme.

1112 Bogumiła Skotarczak

39/375Wybiórczość środowiskowa świstunki leśnej Phylloscopus sibilatrix w
warunkach Puszczy Bukowej pod Szczecinem.

1113 Dariusz Wysocki

196/278Zwalczanie patogenów grzybowych podczas matrykondycjonowania nasion
selera

1114 Kępczyńska Ewa

196/412Struktura populacyjna jemioły białej viscum album w gminie Stargard
Szczeciński

1115 Ciaciura Marian

196/496Struktura populacyjna jemioły pospolitej Viscum album L. na terenie miasta
Poznania

1116 Ciaciura Marian

39/79Zdolność adherencyjna granulocytów obojętnochłonnych u królików
immunizowanych antygenem Chlamydia psittaci.

1117 Wiesław Deptuła

196/279Charakterystyka biologiczna i stan zdrowotny wybranych ryb drapieżnych
Dolnej Odry

1118 Domagała Józef

159/56Porównywanie parametrów gospodarki lipidowej u diabetyków, osób z
chorobami nowotworowymi oraz zdrowych.

1119 Wiesława Orowicz

196/413Ocena wrażliwości psychrofilnych bakterii wd Jeziora Słoneczne na wybrane
antybiotyki

1120 Deptuła Wiesław

196/414Cieśnina Dziwny koło Wolina - badanie zmian jakości biotopu toni wodnej1121 Poleszczuk Gorzysław

196/415Charakterystyka wiekowo-wzrostowa troci wedrownej (Salmo truttam. trutta)
rzeki Parsęty w 2005 r.

1122 Domagała Józef

159/271Analiza obreazu biło- i czerwonokrwinkowego u królików zakażonych
eksperymentalnie różnymi szczepami czeskimi wirusa VHD /viral
haemorrhagic disease/.

1123 Wiesław Deptuła

159/57Unerwienie cholinergiczne i adrenergiczne trzustki kury.1124 Mirosłąw Łakomy

159/148Dendoflora parku przy Kłomino.1125 Marian Ciaciura

39/376Wpływ osmotycznego kondycjonowania i matrykondycjonwania na
kiełkowanie nasion Viola wittrockiana.

1126 Jan Kępczyński

159/272Flora roslin naczyniowych siedlisk marginalnych pólnocnej części Barlinecko
- Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

1127 Marian Ciaciura

159/28Stężenie 2,3 - BPG w krwinkach czerwonych u chorych na cukrzycę.1128 Alina Hłyńczak

196/280Zdolność pochłaniania komórek polimorfonuklearnych (PMN) u królików
zakażonych wirusem EBHS (European Brown Hare Syndrome) szczep polski
Lublin-1

1129 Deptuła Wiesław

196/497Wskaźniki hematologiczne krwi królików zakażonych eksperymentalnie
wdoma (Hagenow i VT97) europejskimi szczepami wirusa RHD (Rabbit
Haemorhagic Disease)

1130 Deptuła Wiesław

196/416Zróznicowanie fauny mityli dziennych (Rhopalocera) w róznych środowiskach
na terenie gminy Płoty

1131 Rogalski Maciej

196/417Wykrywanie borrelia burgdorferi sensu lato metodami molekularnymi w
boreliozie z lyme

1132 Skotarczak Bogumiła

159/58Charakterystyka biologiczna i stan narządów wewnętrznych troci wędrownej z
rzeki Regi.

1133 Józef Doamgała

159/59Wpływ wieku na poziom hormonów płuciowych u kobiet.1134 Wiesława Orowicz

196/419Porównanie tempa wzrostu raka pręgowatego Orconectes limosus - z
wybranych jezior Pomorza Środkowego rózniących sie trofią

1135 Rogalski Maciej

159/180Aktywność aminotransferaz, stężenie lipidów i glukozy we krwi u ludzi w
zalezności od miejsca ich zamieszkania.

1136 Alina Hłyńczak



196/138Wpływ kwasu galusowego na proliferację komórek nowotworowych
HL60/DOX o oporności wielolekowej związanej z nadaktywnością białka
MRP1

1137 Tarasiuk Jolanta

196/420Matrykondycjonowanie nasion kostrzewy czerwonej1138 Kępczyński Jan

196/421Charakterystyka kiełkowania nasion wiesiołka Oenothera paradoxa1139 Kępczyński Jan

159/273Struktura populacji woskownicy europejskiej - Myrica gale L. w Wolińskim
Parku narodowym.

1140 Marian Ciaciura

159/149Porównanie niektórych wskaźników biochemicznych w surowicy krwi u
dorosłych jałowic cielnych i niecielnych.

1141 Maria Brzezińska

159/274Badanie polimorfizmu izoenzymów w liniach podwojonych haploidów /DH/
pszenżyta /2n=6x=42/ X Triticosecale Witt.

1142 Renata Słomińska - Walkowiak

39/163Charakterystyka i rola organizmów poroślowych porastających zanurzone
części statków.

1143 Zbigniew Piesik

159/275Roślinnośc naczyniowa gminy Nowogard.1144 Marian Ciaciura

159/409Charakterystyka mieszańca pszenno-żytnego /Gama x Otello/ na podstawie
analizy pszenicznych sekwencji mikrosatelitanych związanych z opornością
na porastanie.

1145 Stanisłąwa Rogalska

115/107Pasożyty jelitowe troci wędrownej Salmo trutta m. trutta południowego
Bałtyku

1146 T.Orecka

115/152Odżywianie się krzyżówek łososia /salmo salar/ i troci /salmo trutta m. trutta
l./ wsiedlonych do potoków Chojnówka i Trawna

1147 Domagała Józef

159/150Zasoby i zagrożenia storczykowatych /Orchidaceae) na wyspie Wolin.1148 Dariusz Szlachetko

115/214Sezonowe zmiany makrofauny na sztucznych podłożach eksponowanych w
Odrze Wschodniej

1149 Andrzej Zawal

115/215Dynamika lizozymu i wskaźników hematologicznych u królików zakażonych
eksperymentalnie wirusem VHD /viral haemorrhagic disease/ szczep czeski
V-351

1150 Wiesław Deptuła

196/139Porównanie wybranych cech populacji dzika Sus scrofa L.) żyjących w
różnych warunkach biotopu z uwzględnieniem presji myśliwskiej

1151 Rogalski Maciej

159/182Badanie wód jeziora Syrenie Stawy w kierunku występowania bakterii
sanitarnych.

1152 Wiesłąw Deptuła

196/422Porównanie mitochonrdialnego DNA wybranych linii zyta Secale vavilovii
Grossh, na podstawie analizy sekwencji nukleotydowych

1153 Skuza Lidia

196/162Czy pory roku i cykl dobowy wpływają na zawartość niektórych wskaźników
metabolizmu mineralnego u kóz z ZOO

1154 Orowicz Wiesława

196/442Porównanie niektórych wskaźników hematologicznych i gospodarki
mineralnej u ptaków i saaków

1155 Orowicz Wiesława

39/275Analiza mikrobiologiczna prób wody pochodzących z Jeziora Rusałka.1156 Wiesław Deptuła

196/281Ocena elementów jakości klasyfikacji stanu ekologicznego wód
powierzchniowych Zalewu Szczecińskiego w 2004 roku

1157 Poleszczuk Gorzysław

39/220Zmiany sezonowe w chemiźmie wód Satwów Syrenich.1158 Alina Hłyńczak

196/282Wpływ treningu na metabolizm energetyczny erytrocytów u koni1159 Suska Maria

196/423Indukcja odporności na patogeny grzybowe konopi przez kwas
b-aminomasłowy

1160 Kępczyńska Ewa

39/381Wpływ matrykondycjonowania na kiełkowanie nasion wschody i wzrost
pomidora.

1161 Ewa Kępczyńska

196/498Drapieżnictwo raków na mięczakach słodkowodnych1162 Śmietana Przemysław

115/153Detekcja DNA Babesia microti u kleszczy Ixodes ricinus z wybranych terenów
rekreacyjnych Szczecina przy użyciu łańcuchowej reakcji polimerazy

1163 Bogumiła Skotarczak

159/410Związek między lipidami, parametrami zapalenia i homocysteiną w
obwodowej miażdżycy zarostowej tętnic.

1164 Aliny Hłyńczak

196/424Charakterystyka fauny motyli dziennych wystepujacych w róznych
fragmrntacj zbiorowisk roslinnych na terenie gminy Czaplinek

1165 Płatek Krzysztof

115/154Znaczenie kwasu abscysynowego w kiełkowaniu wybranych gatunków
nasion w warunkach stresu

1166 Jan Kępczyński

39/276Wpływ kwasu salicylowego na rozwój grzyba Alternaria Alternata.1167 Ewa Kępczyńska

159/276Wpływ sposobu stymulacji na parametry biologiczne nasienia.1168 Józef Domagała



39/277Zdolność pochłaniania granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej
królików po eksperymentalnym zakażeniu wirusem RHD - szczep francuski.

1169 Wiesław Deptuła

196/499Wykrywanie i charakterystyka molekularna Babesia Canis u psów trenerów
województwa mazowieckiego

1170 Skotarczak Bogumiła

159/60Flora roślin naczyniowych Jeziora Miedwie.1171 Marian Ciaciura

196/283Zmiany w preferowanych miejscach gniazdowania miejskiej populacji gołębia
grzywacza Columba Palumbus w Parku Żeromskiego w Szczecinie

1172 Wysocki Dariusz

196/140Przekształcenia zachodzące w fitocenozach łąk śródleśnych okolic
Człuchowa

1173 Rogalski Maciej

196/176Ocena stanu środowiska przyrodniczego gminy Dobrzany na podstawie
żywotności komórek glonowych w plechach porostu Evernia prunistri (L.)
ACH.

1174 Wieczorek Anetta

115/216Porównanie wybranych wskaźników gospodarki lipidowej u różnych gatunków
zwierząt poligastrycznych

1175 Maria Brzezińska

115/217Metabolizm energetyczny w erytrocytach krwi pępowinowej i obwodowej1176 Alina Hłyńczak

115/218Zdolność adherencji granulocytów obojętnochłonnych u królików zakażonych
eksperymentalnie wirusem VHD /Viral haemorrhagic disease/ szczep czeski
V-351

1177 Wiesław Deptuła

39/383Pasożyty jelitowe troci morskiej wędronej Salmo trutta morfa trutta z Parsęty.1178 Teresa Orecka

196/443Ozena wrażliwości wybranych bakterii mezofilnych izolowanych z wód
Jeziora Słoneczne na różne antybiotyki

1179 Deptuła Wiesław

159/277Oznaczenie lipidów i sacharydów w wodach wybranych akwenów estuarium
Odry.

1180 Gorzysław Poleszczuk

159/151Metabolizm energetyczny erytrocytów przechowywanych w różnych
środowiskach konserwujących.

1181 Alina Hłyńczak

196/284Indukcja odporności na patogeny grzybowe u Solanum Tuberosum za
pomocą egzogennego kwasu salicylowego i salicylanu metylu

1182 Kępczyńska Ewa

196/285Charakterystyka wiekowo-wzrostowa krąpia (Blicca bjoerkna) z Dolnej Odry1183 Domagała Józef

39/278Określenie zawartości niektórych metali ciężkich w wybranych tkankach
małży Unio tumidus i Andonta anatina.

1184 Alina Hłyńczak

115/155Wpływ ABA na produkcję etylenu podczas rozwoju somatycznych zarodków
w kulturach  Medicago sativa L.

1185 Ewa Kępczyńska

115/219Porównanie liczby składanych jaj oraz czasu wylęgu kilku gatunków z
podrodzaju Arrenurus s. str.

1186 Andrzej Zawal

159/278Wpływ sposobu stymulacji spermacji na obraz histologiczny gonad samców
złotej rybki, Carassius auratus auratus.

1187 Józef Domagała

159/299Płazy bezogonowe północno - zachodniej części Jeziora Głębokiego.1188 Józef Domagała

39/117Biologia i ekologiczna rola małża macoma baltica w strefie przybrzeżnej
Zatoki Pomorskiej w rejonie Świnoujście-Dziwnów.

1189 Zbigniew Piesik

39/382Zastosowanie łańcuchowej reakcji polimerazy do wykrywania Borrelia
burgnorferi sensu lato.

1190 Bogumiła Skotarczak

39/377Ocena zawartości związków lipidowych w surowicy krwi u ludzi z
niedokwienną chorobą serca z uwzględnieniem płci i wieku.

1191 Maria Brzezińska

196/500Występowanie wybranych gatunków Dytyscidae (Coleoptera, Hydradephaga)
w kompleksach zbiorników wodnych gminy Świdwin (województwo
zachodniopomorskie)

1192 Dąbkowski Piotr

39/379Sztuczne podłoża, umiesczone w środowiskach jeziornych pozbawionych
roślinności naczyniowej, jako enklawy fauny dennej i poroślowej.

1193 Andrzej Zawal

159/385Zmiany podstawy wskaźników henatologicxnych u koźlą w zalerzności od
wieku.

1194 Matia Btzrzińska

196/425Wystepowanie dymówki (Hirundo rustica) na wybranych powierzchniach
Pomorza Zachodniego

1195 Kaliciuk Jacek

196/163Badanie wpływu kwasu elagowego na aktywność doksorubicyny w stosunku
do komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej
sublinii o oporności wielolekowej HL60/VINC i HL60/DOX

1196 Tarasiuk Jolanta

159/411Występowanie wybranych bakterii grup fizjologicznych w próbach wód jeziora
Syrenie Stawy.

1197 Wiesław Deptuła

39/380Zbiorowiska segetalne Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.1198 Agnieszka Popiela

196/286Przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia larw wybranych gatunków
folofagów w drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Tuczno

1199 Rogalski Maciej



196/287Wykorzystanie metody PCR-RFLP do analizy porównawczej mtDNA
wybranych linii żyta Secale Vavilovii Grossh

1200 Rogalska Stanisława

196/288Zdolność przylegania komórek PMU u królików w przebiegu zakażenia
wirusem EBHS (European Brown Hare Syndrome)-szczep polski Lublin

1201 Deptuła Wiesław

159/152Zasoby i zagrożenia storczykowatych /orchidaceae/ na wyspie Wolin.1202 Dariusz Szlachetko

39/282Peryfiton rozwijający się na pasmach folii polietylenowej zatopionych w
miejscu przejścia jeziora Wicko Małe w Wicko Wielkie.

1203 Lech Szlauer

196/501Aspekty ekologiczne układu pasożyt-żywiciel na przykładzie pasozytów płoci
(Rutilus Rutilus L.) z jeziora Ińsko

1204 Rząd Izabella

196/502Wykrywanie frakcji heterochromatynowych przy pomocy zmodyfikowanej
metody Giemzy

1205 Rogalska Stanisława

196/503Analiza populacji syntetycznych i ekotypów lucerny siewnej (Medicago sativa
L.) metodą PCR-RAPD

1206 Skuza Lidia

196/289Metabolizm mineralny w surowicy krwi ogierów różnych ras1207 Suska Maria

196/426Wystepowanie DNA Anaplasma Phagocytophilum u jelenia szlachetnego
cervus elaphus oraz w pasożytującej na nim populacji kleszcza pospolitego
ixodes ricinus

1208 Skotarczak Bogumiła

115/220Badanie polomorfizmu izoenzymów w liniach dihaploidalnych /DH/ przenżyta
/2n=6x=42/ X Triticosecale Witt

1209 Stanisława Rogalska

39/378Tarliska troci wędrownej w dorzeczu Regi.1210 Józef Domagała

196/164Rośliny lecznicze i próba oceny zasobów surowcowych na terenie gminy
Lipiany

1211 Ciaciura Marian

159/36Ocena gospodarki fluorowej u zwierząt dziko żyjacych na podstawie poziomu
fluorków w ich tkankach.

1212 Maria Brzezińska

159/153Indukcja wtórnego spoczynku w nasionach pomidora Lycopersicon
esculentum Mill.

1213 Jan Kępczyński

196/427Zmiany w architekturze runi pod wpływem wypasu koni1214 Rogalski Maciej

115/157Stężenie ołowiu we krwi szczurów w zatruciu przewlekłym przy suplementacji1215 Alina Hłyńczak

39/279Wstępna ocena oddziaływania wód odstojników Z.CH. Police oraz rzeki Odry
na pstrąga tęczowego.

1216 Teresa Orecka

196/290Porównanie rozmieszczenia C prążków w gatunkach żyta uprawnego (Secale
cereale L.Amilo) i dzikiego (Secale silvestre)

1217 Rogalska Stanisława

115/156Inhibitory szlaku biosyntezy jasmonidów w kulturach Medicago sativa1218 Ewa Kępczyńska

115/108Zmiennośc organów wewnętrznych łososia…w wodach Pomorza na
przykładzie Wieprzy

1219 Józef Domagała

196/504Zmiany liczebności larw boreczników (Diprionidae, Hym.) w latach 1996-2004
na tle warunków klimatycznych w okresie ich aktywności

1220 Płatek Krzysztof

39/164Zdolność adherencji granulocytów obojętnochłonnych u królików
otrzymujących zabity antygen Chlamydia psittaci.

1221 Wiesław Deptuła

159/181Rośliny lecznice Arborretum w Przelewicach i najbliższej okolicy.1222 Marian Ciaciura

159/183pasożytowanie larw wodopójek na larwach ważek pochodzących ze
zbiorników wodnych koło Nowogardu.

1223 Andrzej Zawala

196/291Roczny cykl płciowy samic Dreissena polymorpha, (Pallas, 1771) z
Międzyrzecza rejonu Gryfina

1224 Domagała Józef

196/292Zmany struktury populacji sarny pospolitej (Capreolus capreolus L.) w latach
1996-2005, na przykładzie Nadleśnictwa Rokita

1225 Płatek Krzysztof

196/510Występowanie bakteriofagów specyficznych względem Escherichia coli w
wodach Jeziora Słoneczne

1226 Deptuła Wiesław

159/12Dynamika zmian narządów wewnętrznych troci /salmo trutta m. trutta l. 1758/
z Wisły.

1227 Józef Domagała

159/279Stężenie lipidów i lipoprotein surowicy krwi krów podejrzanych o zaburzenia
czynnościowe wątroby.

1228 Wiesława Orowicz

196/428Występowanie wybranych grup bakterii bioracych udział w przemianach
związków azotu i siarki w wodach jeziora Syrenie Stawy

1229 Deptuła Wiesław

159/184Stopień zanieczyszczenia wód Zalewu Szczecińskiego w sezonie
wegetacyjnym 2002 roku - testowe badania biologiczne i chemiczne.

1230 Gorzysałw Poleszczuk

159/280Identyfikacja i rozój patogenów grzybowych wyizolowanych z nasion konopi.1231 Ewa Kępczyńska

39/118Stan mikrozoobentosu jam Zatoki Puckiej (sposób rewitalizacji Zatoki).1232 W. Wawrzyniak



159/61Pasożytowanie larw wodopójek /hydracarina/ na imagines ważek /Odonata/ z
okolic Jeziora Binowskiego.

1233 Andrzej Zawala

39/165Zachowanie się testu redukcji błękitu nitrotetrazolowego u królików
otrzymujących zabity antygen Chlamydia psittaci.

1234 Wiesław Deptuła

159/386Analiza kariortypowa secale cereale L., secale strictum presl/presl i secale
silvestre.

1235 Stanisława Rogalska

115/158Gen 16S rDNA jako marker genetyczny babesia microti1236 Bogumiła Skotarczak

39/166Badanie wrażliwości raka pręgowatego na pestycydy analiza morfometryczna
populacji tego gatunku z Jeziora Dąbie.

1237 Teresa Orecka

159/62Liczebność i rozmieszczenie płazów bezogonowych w okolicy Starego
Czarnowa.

1238 Józef Domagała

159/281Struktura otolitów jazgarza /gymnocephalus cernuus/ w kanale cieplnym i
zimnym Dolnej Odry.

1239 Józef Domagała

159/387Rola roztoczy z rodziny Syringophilidae w krążeniu Anaplasma
phagocytophilum w środowisku.

1240 Bogumiła Skotarczak

159/388Abiotic and biotic stress in plants.
I. characteriza of the chilling sensitive 1 /chs1/ mutant of arabidopsis thaliana
and fine mapping of the CHS1 locus;
 II. Plant defense induction in linum usitatissimum against fusarium SPP. By
methyl jasmonate.

1241 Ewa Kępczyńska

196/429Wybrane taksony osadów dennych dolnego biegu rzeki Odry1242 Szlauer-Łukaszewska
Agnieszka

159/185Pasożytowanie larw wodopójek na larwach waźek pochodzących ze
zbiorników wodnych Puszczy Bukowej, syrenich Stawów i z Doliny 7 Młynów.

1243 Andrzej Zawala

39/384Zbiorowiska segetalne Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.1244 Agnieszka Popiela

39/221Przyswajanie karotenów w zależności do Ph treści pokarmowej i poziomu
związków lipidowych w surowicy krwi bydła.

1245 Maria Brzezińska

196/505Flora roślin naczyniowych Mostkowa i okolic1246 Popiela Agnieszka

39/222Flora i roślinność torfowisk w okolicach Głodzina pod Białogardem.1247 Tadeusz Głazek

159/154Próba określenia wartości referencyjnych podstawowych wskaźników
biochemicznych w surowicy krwi kurcząt.

1248 Wiesław Orowicz

159/389Charakterystyka kiełkowania nasion rabarbaru.1249 Jan Kępczyński

39/284Wrażliwość nasion i somatycznych zarodków Medicago sativa L. na ester
metylowy kwasu jasmonowego i kwas absxysynowy.

1250 Jan Kępczyński

39/285Porównanie metabolizmu związków lipidowych u dwóch różnych gatunków
przeżuwaczy.

1251 Wiesław Orowicz

39/283Zawartość metali ciężkich, ołowiu, kadmu, cynku i miedzi w wątrobie i
mięśniach szkieletowych Acerina Cernua.

1252 Alina Hłyńczak

159/34Herpetofauna stawów rybnych w Dzwonowie /woj. Zachodniopomorskie/.1253 Mirosław Łakomy

159/29Wrażliwość patogenów grzybowych izolowanych z nasion pomidora na
etylen.

1254 Ewa Kępczyńska

159/282Nieswoista odpornośc komórkowa mierzona zdolnościa pochłaniania
komórek polimorfonuklearnych /PMN/ przy zakażeniu królików trzema
szczepami czeskimi wirusa VHD /viral hemorrhagic disaese/.

1255 Wiesław Deptuła

196/430Indukcja odporności na Peniciiilum spp. w cytrynach przez kwas
B-aminomasłowy

1256 Kępczyńska Ewa

159/30Obserwacja zachowania się chromosomów w mejozie w KMP mieszkańców
F4 Triticum X Secale.

1257 Stanisław Rogalska

115/221Somatyczna embriogeneza u Asparagus densiflorus "Sprengeri"1258 Ewa Kępczyńska

159/35Aktywność pochłaniania komórek polimorfonuklearnych /PMN/ krwi
obwodowej królików zakażonych eksperymentalnie wirusem VHD /viral
haemorrhagic disease/ - szczep czeski V-351.

1259 Wiesław Deptuła

39/167Flora naczyniowa leśnictw Sitno i Pustelnia w Drawieńskim Parku
Narodowym.

1260 Tadeusz Głazek

39/168Charakterystyka oligochaeta w Zatoce Stepnickiej.1261 Zbigniew Piesik

159/283Analiza osteologiczna kości czaszki troci wędrownej /Salmo trutta m. trutta/ i
pstraga potokowego /Salmo trutta m. Fario/.

1262 Józef Domagała

196/431Ocena sanitarna wód jeziora Syrenie Stawy w oparciu o wybrane wskaźniki
mikrobiologiczne

1263 Deptuła Wiesław



39/169Morfometria móżgoczaszki lodówki.1264 Zdzisław Szuba

196/506Śmiertelność kosa Turdus merula w różnych okresach rozwoju jaj i piskląt w
Parku Żeromskiego w Szczecinie

1265 Wysocki Dariusz

39/80Wpływ zakwaszenia wód biocenozą wybranych potoków Zachodnich
Karkonoszy i Gór Izerskich.

1266 Teresa Oreck

39/170Równowaga mineralna u zwierząt poligastrycznych przy zróżnicowanej
diecie.

1267 Maria Brzezińska

115/222Rozwój fizyczny dzieci byłych pracowników Państwowych gospodarstw
Rolnych w powiecie Świdwin

1268 Konstanty Sawicki

39/119Rozwój gonad hodowlanych samic troci w 1 roku ich życia.1269 Józef Domagała

39/286Stan rozwoju gonad jazgarza pochodzącego z Jeziora Dąbie.1270 Józef Domagała

115/101Adherencja komórek polimorfonuklearnych u królików eksperymentalnie
zakażonych krajowym szczepem wirusa RHD/Rabbit haemorrhagic disease/

1271 Wiesław Deptuła

196/293Zbiorowiska roslinne jako wskaźnik eutrofizacji wód Basenu Czarnocińskiego1272 Rogalski Maciej


