
 
Dyscypliny naukowe realizowane w Katedrze: 

• rybactwo stawowe i rzeczne 
• ochrona wód i środowiska wodnego 
• fizjologia i rozród ryb 
• ichtiobiologia 

 
Katedra oferuje  możliwość nabycia kwalifikacji z zakresu: 
nauk podstawowych; pogłębioną znajomość ochrony i rekultywacji środowiska lądowego 
oraz środowisk wodnych, w tym rozpoznawanie zagrożeń ekologicznych, przywracanie 
drożności rzek i potoków itp.; umiejętność posługiwania się rachunkiem ekonomicznym; 
umiejętność organizowania rekreacji związanej ze środowiskiem wodnym; znajomość prac 
rynku i nowoczesnego marketingu   
 
Wykaz osób mogących być opiekunami prac dyplomowych: 
 

1. prof. dr hab. Piotr Epler – ichtiofauna i akwakultura np. Ichtiofauna Dunajca w 
Pieninach, Zooplankton jako biowskaźnik do oceny jakości wód w zbiorniku 
zaporowym Dobczyce i stawach odrostowych Rybackiej Stacji Doświadczalnej w 
Mydlnikach 

 
2. prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk – fizjologia ryb, np. Wpływ 

serotoniny na uwalnianie LH z przysadki mózgowej karasia srebrzystego (Carassius 
gibelio Bloch); Poziom LH u kroczków karpia pod wpływem analogu GnRH i 
antagonisty receptorów opioidowych - naltreksonu. Badania in vivo. 

 
3. prof. dr hab. Włodzimierz Popek – chronobiologia, ichtiofauna, akumulacja metali 

ciężkich, np. Zawartość metali ciężkich w mięśniach ryb bytujących w dopływach 
rzeki Wilgi;  Dobowe zmiany stężenia glukozy w krwi kroczków karpi w okresie roku; 
Zmienność morfologiczna kiełbia krótkowąsego Gobio gobio (L.) z dorzecza rzeki 
Nidy 

 
4. dr hab. Jarosław Chyb – fizjologia rozrodu ryb, hydrozoologia, np. Wpływ prolaktyny 

na sekrecję testosteronu z fragmentów jajnika samic karasia w okresie okołotarłowym, 
Chruściki wód Polski 

 
5. dr Ewa Drąg-Kozak - akumulacja metali ciężkich, np. Koncentracja metali ciężkich w 

różnych tkankach jelca Leuciscus leuciscus pochodzącego z dwóch zbiorników 
aglomeracji Krakowa. 

 
6. dr Ewa Łuszczek-Trojnar – akumulacja metali ciężkich, np. Akumulacja miedzi w 
śledzionie i sercu karpia (Cyprinus carpio L.; Faktyczne skażenie metalami ciężkimi 
ekosystemu Wisły w Krakowie na tle opinii publicznej 

 
7. dr Magdalena Socha – toksykologia, akwakultura, np. Wpływ Arocloru 1254 

(polichlorowany bifenyl) na uwalnianie steroidów płciowych i dojrzewanie oocytów 
karpia w hodowli in vitro; Wpływ twardości wody na oddziaływanie Arocloru 1254 na 
rozwój embrionalny i wylęg ikry karasia (Carassius Gibelio Bloch).  

 
 



8. dr Paweł Szczerbik – ichtiofauna, np. Ichtiofauna małych dopływów rzeki Wisły w 
okolicy Krakowa, Ocena jakości sanitarnej wód rzeki Białucha, Wpływ zbiorników 
zaporowych na ichtiofaunę rzek 


