
Tematyka badań Katedry Zoologii i Ekologii obejmują następujące dziedziny nauki: 

1. Badania dot. ogólnie ekologii w ramach której prowadzona jest tematyka rekultywacji 

terenów zanieczyszczonych, a także ewentualnych zmian w bioróżnorodności zwierząt 

zamieszkujących te tereny. 

W tej tematyce mieści się również restytucja ginących gatunków zwierząt i 

zarządzanie populacjami zwierząt łownych. 

2. Drugą szeroką tematyką są badania parazytologiczne dotyczące pasożytów zwierząt 

gospodarskich i wolno żyjących – inwazjologii, epizootiologii i diagnostyki 

powszechnie występujących parazytoz u w/w żywicieli. 

3. Zoologia: badania nad herpetofauną krajową, hodowle amatorskie bezkręgowców, 

stawonogi (Arthropoda): skorupiaki, szczękoczułkowce, wije, owady oraz 

kręgowców: płazy i gady 

 

 



Opiekunami prac dyplomowych mogą być: 

1. Prof. dr hab. Maria Rościszewska 

Dziedzina: Fauna bezkręgowców terenów zanieczyszczonych 

 

2. Dr hab. Zbigniew Bonczar, prof. UR 

Dziedzina: Funkcjonowanie populacji zwierząt w różnych ekosystemach 

 

Przykładowe tematy prac: 

1. Funkcjonowanie miejskiej populacji (grzywacza, pustułki, puszczyka 

krukowatych) w aglomeracji krakowskiej. 

2. Środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania populacji jarząbka w lasach 

górskich 

 

3. Dr Irena Grześ 

Dziedzina: 

Entomologia środowiskowa: odpowiedź owadów (mrówki, chrząszcze) na 

zanieczyszczenia, różnorodność gatunkowa na terenach zanieczyszczonych i 

zdegradowanych, biologia i ekologia owadów społecznych. 

 

Przykładowe tematy prac: 

1. Zmiany morfologiczne u owadów jako wskaźnik zanieczyszczenia. 

2. Unikanie skażonego pokarmu u bezkręgowców: przykłady, mechanizm, i 

znaczenie w tolerancji metali ciężkich. 

3. Mechanizmy tolerancji zanieczyszczeń metalami ciężkimi u owadów. 

4. Dlaczego różnorodność gatunkowa owadów może być większa na terenach 

skażonych niż na terenach czystych? 

5. Hipoteza średnich zaburzeń i jej znaczenie w badaniach 

ekotoksykologicznych. 

 

 

 

 



 

 

4. Dr Paweł Nosal 

Dziedzina:  Zoologia ze szczególnym uwzględnieniem parazytologii. 

Przykładowe tematy prac: 

1. Parazytofauna zwierząt z hodowli amatorskich 

2. Parazytofauna dzików zasiedlających różne ekosystemy 

3. Dynamika zarażenia królików w różnych warunkach chowu 

4. Gzowate jako pasożyty zwierząt hodowlanych 

5. Parazytofauna parzystokopytnych utrzymywanych w ogrodach zoologicznych. 

 

 

5. Dr Marta Skalska 

Dziedzina: Parazytologia środowiskowa: zależność stanu i dynamiki zarażenia bydła, owiec i 

kóz oraz przeżuwaczy wolno żyjących od warunków chowu, wieku, płci, rasy oraz systemu 

chowu, charakterystyka i znaczenie pasożytów najczęściej występujących u przeżuwaczy. 

Przykładowe tematy prac: 

1. Zarażenie pasożytami przewodu pokarmowego owiec w obiekcie A w sezonie 

pastwiskowym (rok). 

2. Dynamika zarażenia pasożytami przewodu pokarmowego kóz w chowie 

pastwiskowym. 

3. Biologia i znaczenie tasiemców z rodzaju Moniezia w chowie bydła. 

Biologiczne adaptacje Protostrongylidae do pasożytowania 

 

 

 

 

 



 

6. Dr Sławomir Korna ś 

Dziedzina: Zoologia ze szczególnym uwzględnieniem parazytologii. 

Przykładowe tematy prac: 

1. Występowanie endopasożytów u kotów  i psów z różnych środowisk 

2. Endopasożyty koni w świetle badań koproskopowych i sekcyjnych 

3. Parazytofauna zająca szaraka (Lepus europaeus) 

4. Pasożytnicze muchówki (Diptera) jeleniowatych (Cervidae) 

5. Bioróżnorodność pająków z rodziny ptasznikowatych  (Theraphosidae) 

6. Wpływ czynników fizyko-chemicznych na rozwój larwalny płazów z rodziny 

Dendrobatidae ] 

7. Charakterystyka wybranych gatunków jaszczurek z rodziny Gekkonidae 

 

 

 


