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Politechnika Białostocka 

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Kierunek: Leśnictwo 

 

LISTA PROMOTORÓW I TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH  

NA STUDIACH STACJONARNYCH I NESTACJONRNYCH 

NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 

 

PROMOTORÓW I TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NALEŻY WYBRAĆ DO  

01.06.2019 roku.  

W celu wyboru tematu należy skontaktować się z promotorem i wspólnie uzgodnić szczegóły takie jak 

cel i zakres pracy, teren badań. Przy ustalaniu tematu pracy mogą być brane pod uwagę zarówno sugestie 

studentów jak i nadleśnictw lub zakładów pracy. 

Zatwierdzone przez Dziekana tematy zostaną wydane studentom w postaci karty dyplomowej (według 

wzoru dostępnego na stronie internetowej).  

 

1. Promotor: dr inż. Joanna Pietrzak-Zawadka  

Ogólna tematyka prac: ochrona przyrody i edukacja leśna 

Limit miejsc: 5, e-mail: j.pietrzak@pb.edu.pl 

1. Wiedza leśna i obraz leśnika w oczach społeczeństwa (na wybranym terenie) 

2. Wartość przyrodnicza, historyczna i kulturowa drzew uznanych za pomniki przyrody (na 

wybranym terenie) 

 

2. Promotor: dr inż. Małgorzata Rauba  

Ogólna tematyka prac: ochrona wód 

limit miejsc: 3, e-mail: zwl.prodziekan@pb.edu.pl 

1. Analiza zawartości metali ciężkich w roślinach .... Nadleśnictwa ...... 

2. Analiza zawartości metali ciężkich w glebach .... Nadleśnictwa ...... 

3. Projekt ścieżki edukacyjno-turystycznej w Nadleśnictwie .... 

4. Zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne wód leśnych ...... 

 

3. Promotor: dr hab. inż. Rafał Paluch, prof. PB 

Ogólna tematyka prac: Monitoring siedlisk i drzewostanów, odnowienie naturalne drzew, ocena 

żywotności drzew, wieloletnie zmiany składu gatunkowego drzewostanów, zagospodarowanie lasu, 

miąższość i zasobność drzewostanów 

limit osób: 5 e-mail: r.paluch@ibles.waw.pl 

1. Ocena udatności odnowień naturalnych sosny lub dębu w różnych obiektach np. w określonym 

nadleśnictwie, rezerwacie przyrody itp. 

2. Analiza żywotności(defoliacji innych cech) gatunków drzew (np. dębu, sosny) w wybranych 

drzewostanach w określonym nadleśnictwie 

3. Odnowienie naturalne drzew na siedliskach bagiennych ze szczególnym uwzględnieniem jesionu 

wyniosłego 

4. Analiza składu gatunkowego i struktury wybranych drzewostanów Puszczy Białowieskiej 
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4. Promotor: dr inż. Sławomir Snarski  

Ogólna tematyka prac: ekonomia, zarządzanie publiczne, ekonomika leśnictwa 

limit miejsc: 5, e-mail: sjsnarski@gmail.com 

 

1. Analiza efektów realizacji planu urządzania lasu w wybranym nadleśnictwie. 

2. Analiza systemu i poziomu wynagrodzeń w lasach państwowych. 

3. Ocena systemu nadzoru realizowanego w lasach prywatnych. 

4. Ocena efektów realizacji funduszu leśnego w lasach państwowych 

5. Ocena systemu pozyskania i sprzedaży drewna w wybranym nadleśnictwie 

 

5. Promotor: dr Ewa Pirożnikow 

Ogólna tematyka prac: botanika leśna, fitosocjologia, typologia leśna 

limit osób: 3, e-mail: e.piroznikow@pb.edu.pl,  

 

 

6. Promotor: dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB   

Ogólna tematyka prac: fotogrametria, komputerowa analiza obrazu, łowiectwo, uboczne produkty 

leśne,  

limit miejsc: 1, e-mail: s.bakier@pb.edu.pl 

 

 

7. Promotor: dr hab. inż. Mikołaj Jalinik   

Ogólna tematyka prac: turystyka i rekreacja 

limit miejsc: 5, e-mail: jalinik@op.pl 

 

1. Sposoby zagospodarowania turystycznego parków krajobrazowych 

2. Problemy zagospodarowania turystycznego w lasach prywatnych 

3. Koszty budowy parku linowego (przykłady) lub opłacalność budowy parków linowych 

4. Zarządzanie obszarami leśnymi (wybrane przykłady) 

5. Znaczenie produktów ubocznych w lasach państwowych 

6. Rodzaje turystyki i rekreacji na obszarach leśnych i jej znaczenie w życiu społecznym 

 

8. Promotor: dr hab. inż. Tomasz Oszako, prof. PB 

Ogólna tematyka prac:  fitopatologia leśna, ochrona lasu 

limit miejsc: 5, e-mail: T.Oszako@ibles.waw.pl 

1. Możliwość rozpoznawania patogenów drzew za pomocą zapachów (Weronika Zalewska)  

2. Monitoring i ograniczanie populacji kornika drukarza Ips typographus na przykładzie 

Nadleśnictwa Supraśl- Wojciech Fiłonowicz 

3. Analiza dendrochronologiczna drzew jako narzędzie monitorowania zmian w środowisku -  

4. Biologiczne filtry piaskowe jako element Integrowanej Ochrony Roślin -  
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5. Rola metabolitów wtórnych w ochronie drzew przed patogenami -  

6. Fosforyny jako elicytory odporności drzew na fitopatogeny- 

7. Promieniowce jako biologiczne czynniki ochrony roślin przed patogenami-  

9. Promotor: dr inż. Michał Małmyszko  

Ogólna tematyka prac: entomologia leśna 

limit miejsc: 5, m.malmyszko@pb.edu.pl 

1. Sukcesja entomofauny w pniakach sosnowych w Nadleśnictwie X 

2. Stan zdrowotny drzew-pomników przyrody w Nadleśnictwie X 

3. Entomofauna szkółek leśnych Nadleśnictwa X 

4. Entomofauna plantacji nasiennych Nadleśnictwa X 

5. Zwalczanie kornika drukarza w nadleśnictwie X w latach 2010-2017 

10. Promotor: dr Ewa Zapora  

Ogólna tematyka prac: Chemia, Gleboznawstwo leśne 

limit miejsc: 3, e.zapora@pb.edu.pl 

1. "Inwentaryzacja grzybów poliporoidalnych w Nadleśnictwie....." 

 

11. Promotor: dr inż. Aleh Marozau  

Ogólna tematyka prac: Hodowla lasu 

limit miejsc: 3, a.marozau@pb.edu.pl 

1. Naturalne odnowienie jodły pospolitej (Abies alba Mill.) poza zasięgiem naturalnego 

występowania na przykładzie Nadleśnictwa Białowieża 

 

 

12. Promotor: dr inż. Adam Kwiatkowski 

Ogólna tematyka prac: ochrona przyrody 

limit miejsc: 5, a.kwiatkowski@pb.edu.pl 

1. "Analiza efektywności zapobiegania i zwalczania miernikowców w drzewostanach liściastych 

nadleśnictwa Czarna Białostocka" - autor: Emil Wojtulewicz (studia niestacjonarne) 

2. "Ocena efektywności projektu Ochrona Orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura2000 

w latach 2015 - 2019 w nadleśnictwach Puszczy Knyszyńskiej" - autor: Luiza Antowska (studia 

niestacjonarne) 

3. Występowanie zgniotka cynobrowego (Cucujus cinnaberinus) w lasach gospodarczych 

wybranego nadleśnictwa Puszczy Knyszyńskiej. 

4. Występowanie ponurka Schneidera (Boros schneideri) w lasach gospodarczych wybranego 

nadleśnictwa Puszczy Augustowskiej. 
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13. Promotor: dr inż. Dan Wołkowycki 

Ogólna tematyka prac: botanika leśna, fitosocjologia 

limit miejsc: 5, d.wolkowycki@pb.edu.pl 

1. Potrzeby i metody eliminacji inwazyjnych gatunków roślin w lasach wybranych części Puszczy 

Białowieskiej 

2. Metody przeciwdziałania ustępowaniu chronionych gatunków roślin na siedliskach borowych w 

wybranych częściach Puszczy Ladzkiej 

3. Ocena możliwości wykorzystania odnowienia naturalnego sosny w wybranych częściach 

Nadleśnictwa Browsk i Nadleśnictwa Hajnówka 

4. Potrzeby i możliwości dostosowania gospodarki leśnej do potrzeb ochrony widnych lasów 

mieszanych w obrębie Kumiałka w Puszczy Knyszyńskiej 

5. Potrzeby i możliwości dostosowania gospodarki leśnej do potrzeb ochrony lasów na siedliskach 

mokradłowych w obrębie Kumiałka w Puszczy Knyszyńskiej 

 

14. Promotor: dr inż. Magdalena Greczuk 

Ogólna tematyka prac: edukacja przyrodniczo-leśna 

limit miejsc: 5, magdalena.greczuk@gmail.com 

1. Stan i perspektywy rozwoju ochrony przyrody oraz edukacji przyrodniczo-leśnej na terenie 

(wybranego nadleśnictwa); 

2. Analiza ochrony gatunkowej (wybranego gatunku) w Polsce oraz jej perspektyw rozwoju; 

3. Adaptacja otoczenia (terenu nadleśnictwa, ośrodka edukacyjnego, wybranego obszaru) na cele 

rekreacyjno-edukacyjne bądź dydaktyczne;  

 

 

15. Promotor: dr inż. Sebastian Juszko 

Ogólna tematyka prac: gospodarka łowiecka, inwentaryzacje kopytnych, szkody wyrządzane przez 

zwierzynę w lasach, wpływ drapieżnictwa na populację ofiar 

limit miejsc: 5, sebjusz@gmail.com 

1. Analiza szkód od zwierzyny na terenie wybranych nadleśnictw. 

2. Inwentaryzacja bobra europejskiego i ocena preferencji w stosunku do gatunków drzew na terenie 

wybranych leśnictw Nadleśnictwa Browsk (lub innego nadleśnictwa) 

3. Badanie parametrów ekologicznych wybranych gatunków zwierząt leśnych (w zależności od 

warunków pogodowych). 
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