
 
 

 
Kierunek: Ochrona środowiska, studia stacjonarne drugiego stopnia 

(magisterskie) 
 

 

 
KATEDRA  HYDROBIOLOGII  I  OCHRONY  EKOSYSTEMÓW 

 
1. Efekty oddziaływania wzrostu zasolenia wody na dynamikę 

populacji organizmów słodkowodnych. 
Dr hab. Małgorzata 
Adamczuk, prof. uczelni  

2. Ocena poziomu świadomości ekologicznej studentów UP w dobie 
kryzysu ekologicznego. 

Dr Anna Kaczorowska 

3. Wpływ eksperymentalnie symulowanego ocieplania klimatu na 
mikrobiom roślin drapieżnych - eksperyment typu "microcosm”. 

Prof. dr hab. Tomasz 
Mieczan 

4. Struktura gatunkowa pluskwiaków wodnych wybranych 
zbiorników śródpolnych. 

Dr Wojciech Płaska 

5. Ocena produktywności ekosystemu wodnego w oparciu o 
strukturę makrofitów i fauny bezkręgowej. 

Dr hab. Monika 
Tarkowska-Kukuryk 

6. Wpływ zbiornika zaporowego na strukturę zgrupowań 
zoobentosu w ekosystemie rzecznym. 

Dr hab. Monika 
Tarkowska-Kukuryk 

7. Skład pokarmu trawianki (Perccottus glenii) wybranej rzeki. Dr Wojciech Płaska 
8. Warunki aklimatyzacji roślin w procesie reintrodukcji 

zagrożonego gatunku Salix lapponum L. (wierzby lapońskiej) (to 
samo może być z S. myrtilloides). 

Dr hab. Magdalena 
Pogorzelec, prof. uczelni  

9. Ocena stanu populacji gatunku inwazyjnego sumika karłowatego 
(Ameiurus nebulosus) w wybranych jeziorach Pojezierza 
Łęczyńsko – Włodawskiego. 

Dr hab. Jacek Rechulicz 

10. Ocena walorów przyrodniczych terenu oraz projektowanie 
obszarów chronionych. 

Dr Joanna Sender 

11. Hydromorfologiczna charakterystyka wybranej rzeki oraz projekt 
koncepcyjny poprawy jej stanu ekologicznego. 

Dr Joanna Sender 

12. Reintrodukcja zagrożonych gatunków z rodzaju Drosera - ocena 
stanu siedlisk i populacji. 

Dr Joanna Sender 

13. Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej (GIS) jako 
narzędzia analiz struktury ekologicznej wybranego obszaru. 

Dr hab. Barbara 
Sowińska-Świerkosz, 
prof. uczelni 

14. Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wybranej gminy w środowisku GIS w aspekcie wpływu 
planowanych form zagospodarowania terenu na warunki 
ochrony środowiska i fizjonomię krajobrazu. 

Dr hab. Barbara 
Sowińska-Świerkosz, 
prof. uczelni 

15. Zastosowanie wskaźników jakości krajobrazu w analizie 
walorów ekologicznych i kulturowych wybranego obszaru w 
oparciu o wykorzystanie techniki GIS. 

Dr hab. Barbara 
Sowińska-Świerkosz, 
prof. uczelni 



 
KATEDRA  BOTANIKI  I  FIZJOLOGII  ROŚLIN 

 
1. Techniki obrazowania i mikroanaliza wybranych toksycznych 

pierwiastków w roślinach. 
Dr hab. Mirosława 
Chwil, prof. uczelni 

2. Przystosowania mikromorfologiczne i anatomiczne 
zimozielonych liści wybranych gatunków drzew do czynników 
klimatycznych. 

Dr hab. Mirosława 
Chwil, prof. uczelni 

3. Testy histochemiczne identyfikujące substancje aktywne u 
wybranych gatunków roślin chronionych. 

Dr hab. Mirosława 
Chwil, prof. uczelni 

4. Identyfikacja histochemiczna toksycznych wybranych 
pierwiastków w organach roślin. 

Dr hab. Mirosława 
Chwil, prof. uczelni 

5. Zmiany w liściach kasztanowca pod wpływem żerowania 
szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella). 

Dr hab. Agata 
Konarska, prof. uczelni 

6. Ocena zasięgu rozprzestrzeniania się ziaren pyłku żyta 
zwyczajnego Secale cereale L 

Dr hab.Krystyna 
Weryszko-Piotrowska, 
prof. uczelni 

7. Ocena możliwości wykorzystania kwasu indolilo-3-octowego 
(IAA) w ograniczaniu fitotoksyczności niklu. 

Dr hab. Renata 
Matraszek-Gawron, 
prof. uczelni 

8. Analiza wykorzystania ozdobnych roślin okrywowych jako bazy 
pożytkowej owadów zapylających w Lublinie. 

Dr hab. Marzena 
Masierowska, prof. 
uczelni 

9. Ocena bazy pożytkowej na podstawie analizy obnóży pszczelich. Dr Aneta Sulborska 
10. Wykorzystanie organicznych i nieorganicznych form 

makroskładników w żywieniu mineralnym roślin w warunkach 
stresu suszy i chłodu. 

Dr Sławomir Michałek 
 

11. Wykorzystanie organicznych i nieorganicznych form 
mikroskładników w żywieniu mineralnym roślin w warunkach 
stresu suszy i chłodu. 

Dr Sławomir Michałek 

12. Wpływ nanocząsteczek srebra na kiełkowanie wybranych 
gatunków roślin z rodziny Apiaceae. 

Dr Sławomir Michałek 

13. Struktura fitoplanktonu i warunki fizyczno-chemiczne 
zbiorników wodnych na obszarach poeksploatacyjnych siarki i 
węgla. 

Dr Agnieszka 
Szczurowska 

 
KATEDRA  ZOOLOGII i EKOLOGII  ZWIERZĄT 

 
1. Zróżnicowanie morfologiczne osobników AV w wybranych 

siedliskach na Lubelszczyźnie. 
Dr Barbara Banach-
Albińska 

2. Uwarunkowania siedliskowe stanu populacji Aldrovanda 
vesiculosa w wybranych stanowiskach na Lubelszczyźnie. 

Dr Barbara Banach-
Albińska 

3. Analiza rozwoju muchówki nekrofagicznej z rodziny Calliphoridae 
pod wpływem działania wybranej substancji egzogennej. 

Dr Katarzyna Czepiel-
Mil 

4. Morfologia i biologia wczesnych stadiów rozwojowych 
wciornastka Haplothrips jasionis.. 

Dr Katarzyna Czepiel-
Mil 



5. Wpływ przekształceń antropogenicznych na faunę denną na 
przykładzie rzeki Bystrzyca w granicach administracyjnych 
Lublina.  

Dr hab. Robert Stryjecki 

6. Wpływ drapieżników na rozmieszczenie płazów w heterogennej 
przestrzeni stawów. 

Dr Marek Nieoczym 

7. Znaczenie stawów hodowlanych w ochronie  płazów w okresie 

rozrodczym. 

Dr Marek Nieoczym 

8. Rozmieszczenie populacji norki amerykańskiej Neovison vison na 

Lubelszczyźnie. 

Dr Marek Nieoczym 

9. Wpływ rozmieszczenia populacji norki amerykańskiej Neovison 

vison na zagęszczenia lęgowych ptaków wodnych w warunkach 

stawów hodowlanych na Lubelszczyźnie. 

Dr Marek Nieoczym 

10.  Wpływ użytkowania stawów hodowlanych na zgrupowania 

makrobezkręgowców nektobentosowych. 

Dr Marek Nieoczym 

 
KATEDRA  ETOLOGII  ZWIERZĄT i ŁOWIECTWA 

 
1. Wybrane parametry ekologiczne populacji bażantów Phasianus 

colchicus na terenach miejskich i rolniczych. 
Dr hab. Piotr Czyżowski, 
prof. uczelni 

2. Badania nad sukcesją ekologiczną terenów zurbanizowanych i 
agroekosystemów (w oparciu o zdjęcia fitosocjologiczne). 

Dr hab. Piotr Czyżowski, 
prof. uczelni 

3. Analiza  zagrożenia ekosystemów leśnych ze strony 
jeleniowatych. 

Dr hab. Piotr Czyżowski, 
prof. uczelni 

4. Dynamika gatunków obcych i inwazyjnych w rodzimej faunie 
Lubelszczyzny. 

Dr hab. Marian Flis, 
prof. uczelni 

 
KATEDRA  HIGIENY  ZWIERZĄT i ZAGROŻEŃ  ŚRODOWISKA 

 
1. Modelowanie emisji zanieczyszczeń z fermy. Prof. dr hab. Bożena 

Nowakowicz-Dębek 
2. Pomiar aerozolu biologicznego wokół oczyszczalni ścieków w 

Lublinie. 
Prof. dr hab. Bożena 
Nowakowicz-Dębek 

3. Stan sanitarny wody w wybranych fontannach na terenie miasta 
Lublin. 

Prof. dr hab. Bożena 
Nowakowicz-Dębek 

4. Pomiar bioaerozolu wokół wybranych fontann w Lublinie.  Prof. dr hab. Bożena 
Nowakowicz-Dębek 

5. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody studziennej oraz 
gleby na lubelskich cmentarzach. 

Prof. dr hab. Bożena 
Nowakowicz-Dębek 

6. Ocena bakterio- i grzybobójczego działania wybranych 
preparatów dezynfekcyjnych.  
 

Prof. dr hab. Anna 
Chmielowiec-
Korzeniowska 

 
KATEDRA  BIOFIZYKI 

1. Badanie modelu elektrowni fotowoltaicznej do zastosowań 
praktycznych. 

Dr Krzysztof 
Kornarzyński 

 


