
Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa. 

 

Oferta tematyki prac dyplomowych, krótka charakterystyka oraz imienny wykaz osób, 

które mogą być opiekunami prac. 

 

Tematyka badań naukowych prowadzonych 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, prowadzenia eksperymentów in vivo i in vitro na rybach, pracy 

 laboratoryjnej w związku z metodą ELISA stosowaną do oznaczania poziomu wybranych 

 hormonów (LH, 17 20 progesteron, testosteron). pogłębiania znajomości ochrony i 

 rekultywacji środowisk wodnych, w tym rozpoznawania zagrożeń 

 ekologicznych, przywracania drożności rzek i potoków, umiejętności 

 organizowania rekreacji związanej ze środowiskiem wodnym, opanowania 

 metodyki badań ichtiofaunistycznych, w tym monitoringu dla potrzeb oceny stanu 

 ekologicznego wód, przygotowania do uzyskania uprawnień w zakresie  prowadzenia 

 elektropołowów.  

 

 

1. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Popek 

 

Tematyka badawcza: chronobiologia, ichtiofauna, akumulacja metali ciężkich, np.  

Metody analityczne:   elektropołowy, AAS,  

Zwierzęta: ryby 

Przykładowe tematy prac dyplomowych z poprzednich lat: 

a. Dobowa aktywność pokarmowa kiełbia krótkowąsego (Gobio gobio) i kiełbia 

białopłetwego (Romanogobio belingi) w Górnej Wiśle.  

b. Preferencje mikrosiedliskowe miętusa (Lota lota) w wybranych dopływach Nidy. 

c. Zawartość metali ciężkich w mięśniach ryb bytujących w dopływach rzeki Wilgi.   

 

2. Prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk 

 

Tematyka badawcza: fizjologia ryb 

Metody analityczne: ELISA,  

Zwierzęta: ryby 

Przykładowe tematy prac dyplomowych z poprzednich lat: 

a. Wpływ serotoniny na uwalnianie LH z przysadki mózgowej karasia srebrzystego 

(Carassius gibelio Bloch);  

b. Poziom LH u kroczków karpia pod wpływem analogu GnRH i antagonisty receptorów 

opioidowych - naltreksonu. Badania in vivo 

c. Wpływ herbicydu Roundup na spontaniczną i stymulowaną przez GnRH-A sekrecję LH 

z komórek przysadki mózgowej karpia w obecności kisspeptyny. Badania in vitro 

 

3. Dr hab. Jarosław Chyb: 

 

Tematyka badawcza: fizjologia rozrodu ryb, hydrozoologia 

Metody analityczne: biochemiczne, ELISA, PCR. 



Zwierzęta: ryby, bezkręgowce wodne 

Przykładowe tematy prac dyplomowych z poprzednich lat: 

a. Wpływ prolaktyny na sekrecje testosteronu z fragmentów jajnika samic karasia w 

okresie okołotarłowym, 

b. Chruściki wód Polski 

c. Wykorzystanie technologii transgenicznej u ryb 

 

4. Dr hab. inż. Ewa Łuszczek-Trojnar: 

 

Tematyka badawcza: Koncentracja metali ciężkich w rybach i innych elementach 

ekosystemów wodnych. Ochrona i biomonitoring wód.  

Metody analityczne: AAS, techniki histologiczne. 

Zwierzęta: ryby, bezkręgowce wodne, ptactwo wodne  

Przykładowe tematy prac dyplomowych z poprzednich lat: 

a.    Akumulacja i eliminacja kadmu u rurecznika mułowego Tubifex tubifex 

b. Faktyczne skażenie metalami ciężkimi ekosystemu Wisły w Krakowie na tle opinii 

publicznej 

c.    Zmiany hematologiczne i eliminacja miedzi z organizmu karasia srebrzystego po 

krótkiej ekspozycji na subletalne stężenie tego metalu w wodzie 

d. Ichtiofauna zbiornika zaporowego "Goczałkowice" w latach 2002-2015 

 

5. Dr inż. Paweł Szczerbik 

 

Tematyka badawcza: Ichtiofauna, monitoring wód. 

Metody analityczne: elektropołowy, analizy biometryczne 

Zwierzęta: ryby 

Przykładowe tematy prac dyplomowych (w trakcie realizacji): 

a. Struktura zespołów ryb na odcinkach rzeki poddanych różnego rodzaju 

przekształceniom (na przykładzie Wilgi)  

b. Czebaczek amurski (Pseudorasbora parva) jako zagrożenie dla bioróżnorodności w 

wodach Polski 

c. Ocena przeżywalności narybku pstrąga potokowego (Salmo trutta) w potoku 

Mozgawa 
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