
Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2020/2021 

Studia I stopnia, kierunek leśnictwo, prace inżynierskie 

 

Dr hab. inż. Sławomir Bakier prof. PB, e-mail: s.bakier@pb.edu.pl 

1. Analiza populacji jeleniowatych na terenie Nadleśnictwa Pomorze i ich wpływu na gospodarkę 

leśną w latach 2010-2020. 

2. Charakterystyka uwarunkowań związanych z pozyskiwaniem i przetwarzanie soków z drzew 

leśnych.  

3. Badania uwarunkowań związanych z hodowlą pszczół na terenie Biebrzańskiego Parku 

Narodowego. 

 

Dr hab. inż. Tomasz Oszako prof. PB, e-mail: t.oszako@ibles.waw.pl 

4. Badanie zastosowania substancji organicznej na gruntach porolnych w Nadleśnictwie Bielsk w 

celu ograniczania huby korzeni. 

5. Analiza wpływu patogenicznych gatunków grzybów na zagrożenie lasów w zmieniających się 

warunkach środowiska.  

 

Dr hab. inż. Rafał Paluch prof. PB, e-mail: r.paluch@ibles.waw.pl 

6. Odnowienie naturalne sosny zwyczajnej w Puszczy Augustowskiej na przykładzie Nadleśnictwa 

Pomorze 

7. Analiza porównawcza drzewostanów olszowych pochodzenia wegetatywnego i generatywnego w 

Nadleśnictwie Szczebra. 

8. Zmiany składu gatunkowego drzewostanów na  żyznych siedliskach wilgotnych i bagiennych na 

przykładzie stałych powierzchni badawczych. 

9. Stan  odnowienia lasu na żyznych siedliskach bagiennych i wilgotnych ze szczególnym 

uwzględnieniem jesionu wyniosłego (Fraxinusexcelsior L) na przykładzie stałych powierzchni 

badawczych. 

 

Dr hab. inż. Aleh Marozau prof. PB, e-mail: a.marozau@pb.edu.pl 

10. Analiza zasobów martwego drewna w uroczysku Węgierskie w Biebrzańskim Parku Narodowym. 

- (temat zarezerwowany) 

11. Analiza procesu wyłuszczania nasion sosny zwyczajnej (PinussylvestrisL.) na przykładzie 

wyłuszczarni nasion w Czarnej Białostockiej - (temat zarezerwowany) 

12. Analiza odnowienia sztucznego dębu szypułkowego  (Quercus robur L.) na powierzchniach rębni 

gniazdowej zupełnej (IIIa) na przykładzie leśnictwa Surażkowo. - (temat zarezerwowany) 

13. Badanie wpływu zastosowania kwasów humusowych na wzrost sadzonek na szkółce leśnej w 

Nadleśnictwie Spychowo. - (temat zarezerwowany) 

14. Analiza jakości nasion jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w sztucznych drzewostanach 

nieznanego pochodzenia w Puszczy Białowieskiej. - (temat zarezerwowany) 

 

Dr hab. inż. Mikołaj Jalinik prof. PB, e-mail: jalinik@op.pl 

15. Realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasów na przykładzie dwóch wybranych nadleśnictw. 

16. Analiza stanu zagospodarowanie obszarów leśnych pod względem turystycznym na terenie 

Nadleśnictwa ................ . 

17. Analiza wykorzystania funduszu leśnego w wybranych nadleśnictwach RDLP Białystok. 

18. Analiza znaczenia obszarów leśnych w gospodarce narodowej i kulturze. 

19. Rachunek ekonomiczny w gospodarce leśnej. 

 

Dr hab. Sviatlana Sialverstava prof. PB, e-mail: ajsa@tut.by 

20. Stan i perspektywy rozwoju Parku NordicWalking w Puszczy Białowieskiej jako atrakcji 

turystycznej. 

21. Las w kulturze ludowej według materiałów Muzeum Wsi Podlaskiej. 

22. Las w polskiej sztuce pięknej.  
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23. Miejsca pamięci walk o niepodległość Polski na terenach chronionych województwa Podlaskiego 

 

Dr Ewa Zapora, e-mail: e.zapora@pb.edu.pl 

24. Ocena zróżnicowania gatunkowego grzybów z rodzaju Trametes na terenie leśnictwa ....... 

25. Ocena zróżnicowania gatunkowego grzybów z rodzaju Ganoderma na terenie leśnictwa..... 

 

Dr inż. Małgorzata Rauba, e-mail: m.rauba@pb.edu.pl 

26. Modernizacja wybranej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Nadleśnictwie … 

27. Ocena świadomości ekologicznej mieszkańców … w aspekcie przepisów prawnych dotyczących 

ochrony zasobów leśnych. 

28. Projekt infrastruktury małej retencji wodnej na przykładzie obszaru Nadleśnictwa Rudka.   

 

Dr inż. Dan Wołkowycki, e-mail: d.wolkowycki@pb.edu.pl 

29. Koncepcja przeciwdziałania ustępowaniu chronionych gatunków roślin w wybranych częściach 

Nadleśnictwa Hajnówka. 

30. Ocena możliwości wykorzystania odnowienia naturalnego sosny w wybranych częściach 

Nadleśnictwa Dojlidy. 

 

Dr inż. Monika Puchlik, e-mail: m.puchlik@pb.edu.pl 

31. Ocena wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na stan wód powierzchniowych na obszarze 

....................... . 

32. Analiza edukacji leśnej na rzecz zrównoważonego rozwoju w wybranychNadleśnictwach RDLP 

Białystok. 

 

Dr Ewa Pirożnikow, e-mail: e.piroznikow@pb.edu.pl 

33. Dynamika zbiorowisk leśnych Suwalskiego Parku Krajobrazowego. - (temat zarezerwowany) 

34. Struktura populacji lilii złotogłów (Liliummartagon) na tle zmian drzewostanu w rezerwacie 

Starodrzew Szyndzielski. - (temat zarezerwowany) 

35. Analiza odnowienia naturalnego sosny (Pinussylvestris L.)na obszarze Nadleśnictwa Ostrów 

Mazowiecka. - (temat zarezerwowany) 

 

Dr inż. Joanna Pietrzak-Zawadka, e-mail: j.pietrzak@pb.edu.pl 

36. Skuteczność ochrony gatunkowej cietrzewia Tetraotetrix L. w północno-wschodniej Polsce na 

przykładzie Nadleśnictwa Drygały. 

37. Efektywność ochrony gatunkowej wilka szarego CanislupusL.w Polsce. 

38. Stan i perspektywy edukacji leśnej w Nadleśnictwie ... . 

39. Preferencje mieszkańców miasta ... w zakresie rekreacji na obszarach leśnych. 

40. Znaczenie rekreacyjne/zdrowotne lasu dla mieszkańców miasta …. w wybranych grupach 

wiekowych. 

41. Leśne Gospodarstwa Węglowe jako instrument polityki klimatycznej. 

 

Dr inż. Sławomir Snarski, e-mail: sjsnarski@gmail.com 

42. Analiza sposobu i efektów realizacji nadzoru nad lasami prywatnymi  w wybranym powiecie –  

43. Analiza kosztów pozyskania i sprzedaży drewna w wybranym Nadleśnictwie.  

 

Dr inż. Tomasz Ginszt, e-mail: t.ginszt@pb.edu.pl 

44. Analiza zasad i realizacji sprzedaży drewna obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie 

Leśnym Lasy Państwowe w 2019 roku na przykładzie Nadleśnictwa ... .  

45. Analiza pozyskania i sprzedaży drewna w Nadleśnictwie ... w latach 2017-2019. 

46. Analiza szkodnictwa leśnego w Nadleśnictwie ...  w latach 2017-2019. 

47. Zagospodarowanie edukacyjno-turystyczne nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego 

"Puszcza Białowieska"/ "Puszcza Knyszyńska"/ "Lasy Mazurskie" (do wyboru). 

48. Inwentaryzacja zasobów martwego drewna na przykładzie nadleśnictwa/parku narodowego. 

 



 

Dr inż. Adam Kwiatkowski, e-mail: a.kwiatkowski@pb.edu.pl 

49. Stan ochrony przeciwpożarowej w polskiej części Puszczy Białowieskiej. 

50. Zagrożenie drzewostanów sosnowych spowodowane występowaniem kornika ostrozębnego w 

wybranym nadleśnictwie (lub wybranej RDLP). 

51. Kępy ekologiczne jako element ochrony rzadkich gatunków saproksylicznych w wybranym 

nadleśnictwie w Puszczy Knyszyńskiej. 

52. Stan i ochrona populacji żubra w północno-wschodniej Polsce oraz postrzeganie gatunku przez 

leśników z wybranych rejonów RDLP w Białymstoku", 

 

Dr inż. Jerzy Ickiewicz, e-mail: j.ickiewicz@pb.edu.pl 

53. Historia leśnictwa i gospodarki leśnej na ternie Puszczy Białowieskiej . 

54. Nowe technologie budowy dróg leśnych.  

55. Koncepcja zagospodarowania kontenerowej szkółki leśnej.  

 

Dr inż. Michał Małmyszko, e-mail: m.malmyszko@pb.edu.pl 

56. Inwentaryzacja i ocena wybranych cech mrowisk na terenie Nadleśnictwa ... .  

57. Analiza rozkładu żerowisk szkodników wtórnych (świerka, sosny) na pniu drzewa. 

58. Analiza występowania i zwalczania szeliniaka sosnowca  na terenie Nadleśnictwa X.  

59. Ocena i analiza zagrożenia drzewostanów sosnowych przez przypłaszczka granatka w 

Nadleśnictwie ... . 

60. Identyfikacja koprofagicznych żukowatych borów sosnowych (BMśw, LMśw, terenów 

pogradacyjnych, zrębów zupełnych itp.). 

61. Analiza ekonomiczna zastosowania siatki Storanet i pułapek feromonowych Trinet w zwalczaniu 

owadów. 

 

Dr n. wet. Michał Krzysiak, e-mail: m.krzysiak@pb.edu.pl 

62. Sposoby inwentaryzacji wolno żyjącej populacji żubrów (Bisonbonasus) w Polsce północno-

wschodniej. 


