
Kierunek: Ochrona środowiska, studia stacjonarne pierwszego 
stopnia (inżynierskie) 

 

 

 

Katedra  Hydrobiologii  i  Ochrony  Ekosystemów 

1. Wpływ fluktuacyjnych zmian temperatury na cechy 
populacyjne Daphnia magna w warunkach 
laboratoryjnych. 

Dr hab. Małgorzata 
Adamczuk, prof. uczelni  

2. Świadomość ekologiczna warunkiem sine qua non dla 
rozwijania i utrwalania postaw proekologicznych– 
projekt edukacyjny. 

Dr Anna Kaczorowska 

3. Promocja świadomości ekologicznej jako warunek 
kształtowania nawyków proekologicznych  w dobie 
kryzysu ekologicznego – praca projektowa. 

Dr Anna Kaczorowska 

4. Wpływ eksperymentalnie symulowanego ocieplania 
klimatu na mikrobiom roślin drapieżnych w różnych 
typach torfowisk. 

Prof. dr hab. Tomasz Mieczan 

5. Ocena efektywności oczyszczania ścieków w różnych 
typach oczyszczalni przydomowych z wykorzystaniem 
wybranych grup mikroorganizmów. 

Prof. dr hab. Tomasz Mieczan 

6. Porównanie różnorodności biologicznej 
mikroorganizmów w różnych mikrosiedliskach 
środowisk lodowcowych Antarktydy (Wyspa Króla 
Jerzego, Szetlandy Południowe). 

Prof. dr hab. Tomasz Mieczan 

7. Ocena eksperymentalnie symulowanych zmian klimatu 
na funkcjonowanie mikroorganizmów ekosystemów 
torfowiskowych. 

Prof. dr hab. Tomasz Mieczan 

8. Poeksploatacyjne zbiorniki wodne dawnego zagłębia 
siarki jako przykład siedlisk ekstremalnych. 

Dr hab. Wojciech Pęczuła, 
prof. uczelni  

9. Ocena wpływu rekreacyjnego użytkowania zlewni 
wybranego jeziora na jakość jego wód.  

Dr Wojciech Płaska 

10. Ocena jakości wody starorzeczy na podstawie 
wybranych właściwości fizycznych i chemicznych. 

Dr Wojciech Płaska 

11. Ocena jakości wody wybranych zbiorników astatycznych 
na podstawie właściwości fizycznych i chemicznych.  

Dr Wojciech Płaska 

12. Ocena wpływu stawów hodowlanych na jakość wody w 
wybranej rzece. 

Dr Wojciech Płaska 

13. Charakterystyka siedliskowa stanowisk populacji Salix 
lapponum L. (wierzby lapońskiej) powstałych w procesie 
reintrodukcji we wschodniej Polsce. 

Dr hab. Magdalena 
Pogorzelec, prof. uczelni  

14. Charakterystyka siedliskowa stanowisk populacji Salix 
myrtilloides  L. (wierzby borówkolistnej) powstałych w 
procesie reintrodukcji we wschodniej Polsce. 

Dr hab. Magdalena 
Pogorzelec, prof. uczelni  

15. Ocena zespołów ryb w jeziorze Kleszczów i Białe 
Sosnowickie przy wykorzystaniu znormalizowanych 
sieci nordyckich. 

Dr hab. Jacek Rechulicz 



16. Ocena stanu ekologicznego wybranych cieków na 
podstawie indeksu makrofitowego. 

Dr hab. Monika Tarkowska-
Kukuryk 

17. Ocena stanu ekologicznego rzek na podstawie fauny 
bezkręgowej. 

Dr hab. Monika Tarkowska-
Kukuryk 

18. Zarządzanie zasobami środowiska na terenie wybranych 
gmin województwa lubelskiego. 

Dr Joanna Sender 

19. Waloryzacja florystyczna wybranych Parków 
Krajobrazowych Lubelszczyzny. 

Dr Joanna Sender  

20. Monitoring stanowisk wybranych populacji wybranych 
roślin chronionych na terenie Poleskiego Parku 
Narodowego. 

Dr Joanna Sender 

21. Wpływ procesów zagospodarowania przestrzennego 
wybranego miasta na warunki ochrony przyrody oraz 
fizjonomię krajobrazu. 

Dr hab. Barbara Sowińska-
Świerkosz, prof. uczelni  

22. Wpływ zmiany struktury użytkowania ziemi wybranej 
gminy na warunki ochrony przyrody oraz fizjonomię 
krajobrazu. 

Dr hab. Barbara Sowińska-
Świerkosz, prof. uczelni  

23. Wpływ zmian w strukturze użytkowania ziemi w 
otoczeniu wybranego obszaru chronionego na 
zachowanie stabilności układów ekologicznych. 

Dr hab. Barbara Sowińska-
Świerkosz, prof. uczelni  

 

Katedra  Botanika  i  Fizjologii  Roślin 
 

1. Krzewy ozdobne w aspekcie ich wykorzystania do 
poprawy bazy pokarmowej owadów zapylających w 
miastach.   

Prof. dr hab. Bożena Denisow 
 

2. Biologia kwitnienia wybranych gatunków roślin 
inwazyjnych w Polsce. 

Dr hab. Agata Konarska, prof. 
uczelni 

3. Analiza ekspansji ambrozji (Ambrosia L.) w Polsce na tle 
danych agrobiologicznych. 

Dr hab. Krystyna Piotrowska-
Weryszko, prof. uczelni 

4. Rośliny jako bioindykatory zanieczyszczeń środowiska. Dr hab. Renata Matraszek-
Gawron, prof. uczelni 

5. Wzbogacanie bioróżnorodności pożytków pszczelich w 
miastach przez rośliny okrywowe. 

Dr hab. Marzena 
Masierowska, prof. uczelni 

6. Stres oksydacyjny jako reakcja roślin na 
zanieczyszczenie środowiska farmaceutykami. 

Dr Katarzyna Rubinowska 
 

7. Ocena zasobów bazy pokarmowej dla entomofauny 
zapylającej na terenie miasta. 

Dr Aneta Sulborska 
 

8. Wpływ nanocząsteczek srebra na kiełkowanie 
wybranych gatunków z rodziny Apiaceae. 

Dr Sławomir Michałek 
 

9. Wpływ światła LED o zróżnicowanej barwie na wzrost i 
rozwój wybranych roślin kwiatowych. 

Dr Sławomir Michałek 
 

10. Kiełkowanie oraz początkowy wzrost wybranych 
gatunków drzew w warunkach stresu suszy. 

Dr Sławomir Michałek 
 

11. Fykoflora jako wskaźnik funkcjonowania wybranych, 
oligotroficznych torfowisk na Pojezierzu Łeczyńsko-
Włodawskim. 

Dr Agnieszka Szczurowska 
 

12. Struktura fykoflory i warunki siedliskowe wyrobisk 
potorfowych usytuowanych na torfowisku węglanowym. 

Dr Agnieszka Szczurowska 



13. Struktura fitoplanktonu i warunki siedliskowe 
zbiorników wodnych na obszarze poeksploatacyjnym 
siarki. 

Dr Agnieszka Szczurowska 

 

 

Katedra  Zoologii i Ekologii  Zwierząt 
 

1. Zgrupowania fauny dennej antropogenicznie 
przekształconej rzeki nizinnej na przykładzie rzeki 
Bystrzycy. 

Dr hab. Robert Stryjecki 

2. Występowanie Trichoptera na wybranym obszarze 
objętym ochroną obszarową. 

Dr hab. Edyta Buczyńska 

3. Analiza rozwoju Lucilia sericata (Calliphoridae) pod 
wpływem działania wybranej substancji egzogennej. 

Dr Katarzyna Czepiel-Mil 

4. Wpływ wybranych czynników siedliskowych na 
rozmieszczenie larw Trichoptera w  cieku/zbiorniku 
wodnym. 

Dr hab. Edyta Buczyńska 

5. Czynna ochrona Aldrovanda vesiculosa na 
Lubelszczyźnie. 

Dr Barbara Banach-Albińska 

6. Ocena stopnia przekształceń antropogenicznych 
zbiorników wodnych w granicach administracyjnych 
Lublina. 

Dr hab. Robert Stryjecki 

7. Bioróżnorodność gatunkowa ptaków lęgowych 
zasiedlających stawy hodowlane. 

Dr hab. Robert Stryjecki 

8. Awifauna lęgowa jezior Polesia Lubelskiego. Dr Marek Nieoczym 

9. Trendy liczebności populacji lęgowych gatunków 
ptaków wodnych wybranych kompleksów stawów 
hodowlanych. 

Dr Marek Nieoczym 

10. Porównanie składu awifauny siedlisk łąkowych, leśnych 
i krajobrazu rolniczego na przykładzie wyników 
inwentaryzacji wybranych powierzchni w gminie 
Komarówka Podlaska. 

Dr Marek Nieoczym 

11. Awifauna Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie. Dr Marek Nieoczym 

 
Katedra  Biofizyki 

 

1. Badanie możliwości wykorzystania energii 
mechanicznej i cieplnej mórz i oceanów. 

Dr Krzysztof Kornarzyński 
 

 
 
 


