
Tematyka badań prowadzonych w Zakładzie Zoologii Środowiskowej INoZ: 

1. Badania ekologiczne w zakresie rekultywacji terenów zanieczyszczonych  i ewentualnych 

zmian w bioróżnorodności zwierząt zamieszkujących te tereny, badanie skażenia środowiska 

wodnego, a także w zakresie zarządzania populacjami zwierząt łownych oraz monitoringu 

gatunków chronionych i zagrożonych (m.in. herpetofauna, awifauna). Ponadto badanie 

bioakumulacji i eliminacji niektórych metali ciężkich w organizmach zwierząt (bezkręgowce, 

ryby). 

2. Badania parazytologiczne dotyczące pasożytów zwierząt gospodarskich, hobbistycznych i 

wolno żyjących, w zakresie inwazjologii, epizoocjologii, diagnostyki i profilaktyki 

powszechnie występujących oraz nowych parazytoz u w/w żywicieli. 

 

Opiekunami prac dyplomowych mogą być: 

1. Dr hab. Paweł Nosal 

Tematyka badawcza: parazytologia środowiskowa – parazytofauna zwierząt gospodarskich, 

hobbistycznych i wolno żyjących oraz krążenie pasożytów w środowisku. Badane gatunki 

żywicielskie: owce, kozy, bydło, alpaki, sarny, dziki, świnie, króliki, kury, gęsi, bażanty. 

Metody badawcze: koproskopia (metody McMaster, Flotac); larwoskopia; sekcje przewodu 

pokarmowego, płuc i wątroby; wyczeski i zeskrobiny skóry; odłów siatką entomologiczną. 

Przykładowe tematy prac: 

1. Zarażenie zwierząt gospodarskich pasożytami wewnętrznymi i pasożytami skóry 

2. Pasożyty drobiu i ptaków ozdobnych 

4. Dodatki fitogenne ograniczające zarażenie pasożytami zwierząt (małe przeżuwacze, 

króliki, drób)  

5. Parazytofauna zwierząt z hodowli amatorskich / ze sklepów zoologicznych 

6. Parazytofauna zwierząt łownych zasiedlających różne ekosystemy 

7. Parazytofauna zwierząt parzystokopytnych utrzymywanych w ogrodach zoologicznych 

8. Muchówki występujące w środowisku hodowlanym i ich znaczenie 

 

2. Dr hab. Sławomir Kornaś 

Tematyka badawcza: 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  



4. Pasożytnicze muchówki jeleniowatych  

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 

 

3-4. Dr hab. Irena Grześ / Dr inż. Mateusz Okrutniak 

Tematyka badawcza: entomologia środowiskowa – odpowiedź owadów (mrówki, chrząszcze) 

na zanieczyszczenia; różnorodność gatunkowa na terenach zanieczyszczonych i 

zdegradowanych; biologia i ekologia owadów społecznych. Funkcjonowanie populacji 

ptaków w różnych ekosystemach 

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. Monitoring populacji pospolitych gatunków ptaków lęgowych 

 

5. Dr Ewa Drąg-Kozak 

Tematyka badawcza: wpływ metali ciężkich oraz pestycydów na rozród, wzrost i dojrzewanie 

ryb.  Celem badań jest wykazanie, czy i jak akumulacja metali ciężkich oraz pestycydów 

oddziałują na dojrzewanie płciowe, rozród i rozwój różnych gatunków ryb. Ponadto badanie 

bioakumulacji i eliminacji niektórych metali ciężkich u ryb, jak również badanie skażenia 

środowiska wodnego. Metody analityczne: ELISA, AAS 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 

1. Wpływ kadmu na dojrzewanie oocytów oraz  sekrecję 17α20β-OHP karasia 

srebrzystego  (Carassius gibelio B.) 

2. Wpływ metiokarbu na uwalnianie LH z przysadki mózgowej karasia srebrzystego 

(Carassius gibelio, Bloch) w okresie okołotarłowym 



3. Wpływ endosulfanu na rozwój embrionalny i przeżywalność wylęgu karasia 

srebrzystego (Carassius gibelio Bloch) 

4. Wpływ kadmu na oś podwzgórze-przysadka mózgowa- gonady karasia srebrzystego 

(Carassius gibelio Bloch) 

 

6. Dr inż. Marta Basiaga 

Tematyka badawcza: parazytologia – stan i dynamika zarażenia zwierząt wolno żyjących 

(ptaki, gryzonie, ssaki mięsożerne), egzotycznych (gady) oraz gospodarskich (konie) 

pasożytami wewnętrznymi; wpływ warunków i systemu chowu oraz płci i rasy na poziom 

zarażenia. 

Przykładowe tematy prac: 

1. Dynamika zarażenia koni pasożytami wewnętrznymi 

2. Uwarunkowania inwazji pasożytniczych u koni utrzymywanych w różnych warunkach 

3. Występowanie form rozwojowych pasożytów koni na pastwiskach, padokach i w 

stajniach 

4. Różnorodność gatunkowa słupkowców (Strongylidae) u koni 

5. Występowanie endopasożytów u kormorana (Phalacrocorax carbo) 

6. Pasożyty wewnętrzne bobra europejskiego (Castor fiber) 

7. Parazytofauna borsuka (Meles meles) 

 

7. Dr inż. Jerzy Kowal 

Tematyka badawcza: parazytologia środowiskowa – różnorodność gatunkowa pasożytów i 

czynniki warunkujące zarażenie zwierząt gospodarskich, wolno żyjących (w tym łownych i 

chronionych) oraz owadów użytkowych; występowanie i czynniki warunkujące 

rozprzestrzenianie obcych inwazyjnych gatunków pasożytów. Ponadto ochrona i zarządzanie 

populacjami zwierząt wolno żyjących – inwazje biologiczne kręgowców oraz badania z 

zakresu łowiectwa. Badane gatunki żywicielskie: wszystkie krajowe gatunki kopytnych – 

dziko żyjące, gospodarskie oraz utrzymywane w ogrodach zoologicznych, a także zajęczaki i 

wolno żyjące gady.   

Przykładowe tematy prac: 

1. Parazytofauna i poziom zarażenia kozicy tatrzańskiej (Rupicapra rupicapra tatrica) 



2. Porównanie zarażenia pasożytami królików z chowu fermowego i przydomowego 

3. Występowanie warrozy pszczoły miodnej w Polsce południowej 

4. Obce inwazyjne gatunki ssaków drapieżnych w Polsce – status i perspektywy rozwoju 

populacji 


