
Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich 

 

Katedra Biologii Środowiska Zwierząt 
     

dr hab. Ewa Skibniewska prof. uczelni 

Choroby zakaźne zwierząt towarzyszących i wolno żyjących  

Znaczenie wybranych mikro – i makroelementów u zwierząt wolno żyjących  

Bioakumulacja makroelementów i mikroelementów u zwierząt towarzyszących i wolno żyjących  

Badania nad poziomem rtęci u zwierząt wolno żyjących  

Metale toksyczne w organizmie zwierząt towarzyszących i wolno żyjących  

Zwalczanie inwazji pasożytniczych u zwierząt  

Odnawialne źródła energii  

Wpływ niskiej emisji na stan zdrowia ludzi i zwierząt  

Ksenobiotyki - wpływ na zwierzęta towarzyszące i wolno żyjące  

     

dr Krzysztof Głowacz 

Monitoring zdrowotności zwierząt dzikich  

Jakość produktów pozyskiwanych od zwierząt dzikich  

Bioindykacja skażeń środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt dziko żyjących  

Relacja człowiek-zwierzęta dzikie  

Działalność oraz funkcjonowanie organizacji „prozwierzęcych”  

     

dr Iwona Lasocka 

Ocena dobrostanu i standardy utrzymania zwierząt dzikich i utrzymywanych w niewoli  

Dobrostan i warunki utrzymania zwierząt towarzyszących  

Dobrostan ssaków morskich  

     
dr hab. Grzegorz Lesiński 

Znaczenie małych, przydomowych piwnic dla hibernacji nietoperzy na wschodnim Mazowszu  

Zimowa dieta uszatki Asio otus w zachodniej i środkowej Polsce  

     

dr hab. Dorota Tumialis 

Pasożytnicze choroby zwierząt  

Charakterystyka biologiczna i ekologiczna wybranych grup bezkręgowców i kręgowców  

Biologiczne metody zwalczania szkodników  

Nicienie entomopatogeniczne; biologia, ekologia i wykorzystanie w biologicznym zwalczaniu 

szkodników  

     
dr Kornelia Kucharska 

Możliwości dyspersji wybranych bezkręgowców w środowisku antropogenicznym (badania 

terenowe)  

     



 

dr Anna Mazurkiewicz-Woźniak 

Pasożytnicze choroby zwierząt  

Charakterystyka biologiczna i ekologiczna wybranych grup bezkręgowców i kręgowców  

Biologiczne metody zwalczania szkodników  

Nicienie entomopatogeniczne; biologia, ekologia i wykorzystanie w biologicznym zwalczaniu 

szkodników  

     

dr Witold Strużyński 

Charakterystyka wybranych obszarów sieci Natura 2000 

Monitoring wybranych gatunków zwierząt (bezkręgowce, kręgowce) w Mazowieckim Zespole 

Parków Krajobrazowych 

Fauna wybranego Parku Krajobrazowego Polski 

Restytucja lub czynna ochrona wybranego gatunku zwierząt na terenie Polski 

Charakterystyka populacji wybranego przedstawiciela herpetofauny (teren prac badawczych do 

ustalenia) 

Rejestracja stanowisk wybranych gatunków inwazyjnych w Polsce 

Występowanie wybranego gatunku zwierząt w warunkach zurbanizowanych 

     

dr Agnieszka Tylkowska 

Występowanie pasożytów u zwierząt towarzyszących i dzikich 

Hodowla rezerwatowa koników polskich 

Rehabilitacja dzikich zwierząt w ośrodkach rehabilitacji zwierząt 

     

dr Krzysztof Klimaszewski 

Herpetofauna i jej ochrona na terenie wybranej gminy Województwa Mazowieckiego 

Dyspersja i kolonizacja nowych środowisk w populacji wybranego gatunku jaszczurki (zwinka, 

żyworodna, padalec) 

Dyspersja i kolonizacja nowych środowisk w populacji wybranego gatunku płazów ogoniastych 

Wpływ czynników środowiskowych na populacje płazów/gadów 

Wpływ intensywności uprawy rolniczej na populacje wybranych gatunków płazów 

Efektywność wybranych metod czynnej ochrony płazów 

     



 

Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt 

     
prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka 

Ochrona i monitoring populacji żubra 

Problemy małych populacji 

     
dr hab. Joanna Gruszczyńska 

Choroby genetyczne zwierząt  

Monitoring populacji zwierząt 

     

dr hab. Wiesław Świderek 

Histologiczna, hematologiczna i biochemiczna charakterystyka myszy linii L i C 

selekcjonowanych przeciwstawnie na masę ciała  

Wpływ inbredu na wskaźniki hodowlane myszy laboratoryjnych  

Zróżnicowanie efektów rozrodu myszy linii L i C poddanych wielopokoleniowej przeciwstawnej 

selekcji na masę ciała  

     

dr Wioleta Drobik-Czwarno 

Struktura populacji i analiza zmienności genetycznej w populacjach zwierząt towarzyszących na 

podstawie danych rodowodowych 

Zastosowania informatyki w hodowli zwierząt 

     
dr Katarzyna Fiszdon 

Hodowla i zachowanie psów  

Hodowla i warunki utrzymania zwierząt w ogrodach zoologicznych  

     

dr Beata Grzegrzółka 

Programy hodowli i ochrony zwierząt 

Badania dotyczące zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych 

Analiza zmienności genetycznej zwierząt w małych populacjach 

Zastosowania informatyki w hodowli zwierząt 

Analiza danych rodowodowych 

Zwierzęta laboratoryjne 

Przepiórka japońska w badaniach 

     

dr Daniel Klich 

 Gospodarowanie populacjami ssaków (łownych i chronionych), zagrożenia środowiskowe, 

dynamika populacji, analizy rozmieszczenia przestrzennego W pracach wykorzystanie narzędzi 

statystycznych oraz opcjonalnie narzędzi GIS  

     

dr Bartłomiej Popczyk 

Biologia i ekologia gatunków łownych 

Ekologia i behawioryzm dzika Sus scrofa 

Wykorzystanie przestrzeni przez gatunki łowne  

Zwierzęta w aglomeracjach miejskich 

Chiropterofauna terenów zurbanizowanych na przykładzie aglomeracji miejskiej Warszawy 

     



 

Katedra Hodowli Zwierząt 

     

dr hab. Beata Kuczyńska prof. uczelni 

Skład runi pastwiskowej a jakość mleka, 

Badanie zmienności w zawartości funkcjonalnych kwasów tłuszczowych u krów i kóz 

wypasanych na pastwiskach z różnym udziałem bobowatych 

Porównanie jakości mleka i siary od krów ras lokalnych 

Jakość wołowiny pozyskanej od bydła rasy polskiej-czerwonej 

Bioaktywne składniki mleka zależności od sezonu żywienia 

Zależność między wielkością micelli kazeinowych a parametrami przydatności serowarskiej 

mleka różnych gatunków zwierząt 

     
dr Małgorzata Kunowska-Slósarz 

 Badania behawioralne okresów rujowych, zachowań okołoporodowych zwierząt  

Analiza częstości i przyczyn występowania zaburzeń w rozrodzie  

     

dr hab. Monika Łukasiewicz 

Biologia wybranych gatunków ptaków 

Ptaki ozdobne w hodowli amatorskiej – na wybranym przykładzie 

Jakość nasiania ptaków wybranych gatunków 

Strategie rozrodcze ptaków na wybranej grupie 

Wpływ zagrożenia środowiska dla kuraków wolnożyjących 

Adaptacja wybranych ptaków do środowiska w aspekcie zoogeograficznym 

Jak one widzą? Różnice w budowie gałki ocznej u ptaków w odniesieniu do ich widzenia 

Czy ptaki mówią? Rola sygnałów w świecie ptaków 

Wpływ różnych suplementów w diecie ptaków na ich status zdrowotny i wyniki produkcyjne 

Sokolnictwo – kiedyś i dziś  

     

dr hab. Ewa Kuźnicka 

Zastosowanie autonomicznych czujników i komunikacji bezprzewodowej do oceny dobrostanu 

zwierząt towarzyszących i dzikich 

Zastosowanie nowoczesnych technik komunikacji bezprzewodowej do oceny behawioru i 

dobrostanu zwierząt (praca przeglądowa)  

Hodowla wielbłądowatych w Polsce 

Rozwój turystyki wiejskiej w wybranym rejonie Polski 

Wpływ dopłat unijnych na rozwój turystyki wiejskiej 

Gospodarcze znaczenie alpak (Vicugnia pacos) i kawii (Cavia) w Ameryce Południowej 

     dr Marek Balcerak Ekonomika hodowli otwartej 

     



prof. dr hab. Marian Brzozowski 

Użytkowanie zwierząt futerkowych 

Warunki utrzymania zwierząt futerkowych 

Dobrostan zwierząt futerkowych 

Zwierzęta futerkowe utrzymywane jako towarzyszące 

W każdym wspomnianym obszarze jest możliwość określenia szczegółowego 

tematu, który zostanie rozwinięty w pracy dyplomowej 

     

dr hab. Robert Głogowski 

Technologia produkcji, ocena jakości i bezpieczeństwa stosowania karm komercyjnych dla 

zwierząt towarzyszących 

Charakterystyka rynku produktów zoologicznych 

Ocena hedoniczna a wartość odżywcza produktów przeznaczonych do żywienia psów i kotów 

     

dr Danuta Dzierżanowska-Góryń 

Małe ssaki jako zwierzęta modelowe w doświadczeniach 

Kmisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach, zadania, regulacje prawne itp. 

Ochrona gatunków zagrożonych 

Ochrona zwierząt przed niewłaściwym traktowaniem przez człowieka - przepisy, organizacje, 

stowarzyszenia 

Transport zwierząt towarzyszących w kraju i za granicę, przepisy 

Behawior i fizjologia małych ssaków 

     

dr Agnieszka Boruta 

Zachowanie i użytkowanie psów (w tym: szkolenie, problemy behawioralne, ocena 

predyspozycji, użytkowanie służbowe, w łowiectwie, pasterskie, AAI)  

Pies jako zwierzę towarzyszące w relacji zwierzę - człowiek  

Analiza populacji polskiej psów poszczególnych ras  

Wpływ utrzymania i pracy na dobrostan psów  

Organizacja rozrodu w hodowli psów rasowych  

     

dr Anna Albera-Łojek 

Nowoczesne metody w rozrodzie koni 

Kuce i konie małe, hodowla i użytkowanie 

Turystyka konna i agroturystyka 

Różne formy użytkowania koni 

Odnowa biologiczna i fizjoterapia koni 

     



 

dr Jacek Łojek 

Badanie aktualnej struktury rodowodowej koni wielkopolskich  

Hodowla Koni Zimnokrwistych w typie sztumskim w województwie … 

Analiza liczebności urodzeń koni na terenie obsługiwanym przez Wojewódzki Związek 

Hodowców Koni w Warszawie w latach … 

Użytkowanie koni: sportowe, wyścigowe, w agroturystyce i turystyce jeździeckiej, w hipoterapii 

i innych kierunkach 

Charakterystyka przebiegu karier sportowych koni użytkowanych w dyscyplinie … 

Użytkowanie koni pełnej krwi angielskiej po zakończonej karierze wyścigowej  

Proces przekształcania czynnego gospodarstwa rolnego w gospodarstwo agroturystyczne 

Analiza ośrodka jeździeckiego w … celem podniesienia jakości świadczonych w nim usług 

Proces tworzenia tras do turystyki konnej na przykładzie … 

Problemy zdrowotne koni wykorzystywanych w Ośrodkach Hipoterapeutycznych … 

Konie służbowe polskich jednostek policyjnych 

Hodowla - Analiza prób dzielności koni: 

Analiza wyników koni wierzchowych na podstawie czempionatów hodowlanych w skokach 

luzem  

Szkolenie koni: 

Szkolenie konia do startu w Trailu, jednej z konkurencji westernu sportowego 

Szkolenie młodego konia do sportu zaprzęgowego  

Dobrostan koni: 

Próba określenia współczesnego statusu konia i postrzegania jego roli w społeczeństwie 

Wpływ masażu klasycznego na parametry pracy serca koni pracujących w hipoterapii 

Behawior koni: 

Odczulanie koni – obserwacja zachowania i dynamiki pracy serca koni odczulanych przy użyciu 

metody Pata Parellego 

Some factors influencing behavior of horses kept out in paddocks 

Pasożyty koni w hodowli rezerwatowej, stajennej i w chowie otwartym 

Dynamika zarobaczenia pasożytami przewodu pokarmowego koni zimnokrwistych 

utrzymywanych w warunkach wolnego wypasu 

Wpływ wybranych czynników na inwazję pasożytów wewnętrznych u koni w treningu 

     



wyścigowym 

Investigation of the intensity and prevalence of gastrointestinal parasites of free ranging horses 

Pasożyty zwierząt trawożernych 

Ekologiczne znaczenie wypasu koni 

dr Małgorzata Maśko 

Hodowla koni (rozród) 

Użytkowanie rekreacyjne koni 

Zdrowie i profilaktyka koni 

Wartość użytkowa i hodowlana różnych ras koni 

     

dr hab. Aurelia Radzik-Rant prof. uczelni 

Proekologiczny chów małych przeżuwaczy 

Rasy owiec i kóz w gospodarstwach ekologicznych  

Biologia dzikich gatunków owiec i kóz ich związek z gatunkami udomowionymi 

     

dr hab. Witold Rant 

Proekologiczny chów małych przeżuwaczy 

Rasy owiec i kóz w gospodarstwach ekologicznych  

Biologia dzikich gatunków owiec i kóz ich związek z gatunkami udomowionymi 

     

dr Marcin Świątek 

Ocena jakości produktów pochodzących od dzikich przeżuwaczy 

Edukacja przyrodnicza na terenach rolniczych 

Wykorzystanie zwierząt dzikich w ochronie środowiska i pielęgnacji krajobrazu 

     

prof. dr hab. Anna Rekiel 

Dzik europejski – gatunek synantropijny  

Dzik europejski jako wektor zakażenia  

Przedstawiciele rodziny Świniowate (Suidae) w polskich i europejskich ogrodach zoologicznych  

Świnie miniaturowe  

     



 

Samodzielny Zakład Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze 

     

dr Jerzy Śliwiński 

Możliwości zwiększenia potencjału retencyjnego polskiej gospodarki stawowej  

Wpływ zmian temperatury wody na rezultaty inkubacji ryb reofilnych  

Wpływ warunków termicznych na rezultaty inkubacji ikry karpia eksponowanej na nanocząstki 

srebra  

Wpływ zawiesin na przeżywalność wczesnych stadiów larwalnych ryb eksponowanych na 

nanocząstki metali  

     

dr hab. Maciej Kamaszewski 

Ontogeneza ryb akwariowych 

Ewolucja i zoogeografia ryb 

Monitoring ekosystemów wodnych 

Ekotoksykologia wód (zwłaszcza nanoekotoksykologia) 

     

dr Dobrochna Adamek-Urbańska 

Histologia wybranych gatunków ryb akwariowych i produkcyjnych  

Zastosowanie, wykorzystanie i modyfikacja technik histologicznych w badaniach kręgowców 

wodnych  

Embriologia ryb akwariowych i produkcyjnych  

     

dr Robert Kasprzak 

Podstawowa charakterystyka histologiczna organów wewnętrznych rzadkiego gatunku 

akwariowego - ducha amazońskiego (Apteronotus albifrons)  

Wpływ niezróżnicowanego żywienia na rozwój i histologię wybranych narządów popularnego 

gatunku akwariowego - brzanki odeskiej (Pethia ticto)  

Wpływ niezróżnicowanego żywienia na rozwój i histologię wybranych narządów popularnego 

gatunku akwariowego - kiryska panda (Corydoras panda)  

     



 

Samodzielna Pracownia Pszczelnictwa 

     

dr hab. Beata Madras-Majewska prof. 

uczelni 

Pszczoły i produkty pszczele jako bioindykatory skażenia środowiska  

Wpływ czynników środowiskowych na kształtowanie się jakości produktów 

pszczelich 

Produkty pszczele - pozyskiwanie i rożne formy wykorzystania 

     

dr Jakub Gąbka 

Gniazdowanie owadów błonkoskrzydłych na terenach rezerwatów przyrody oraz 

Rodzinnych Ogrodów Działkowych  

     dr Barbara Zajdel Murarka ogrodowa, pszczoły samotnice 

     



 

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt 

     dr hab. Tomasz Niemiec prof. uczelni 

dr hab. Iwona Kosieradzka prof. uczelni 

dr Ewa Arkuszewska 

Żywienie zwierząt towarzyszących i dzikich oraz ocena wartości pokarmowej i dietetycznej pasz  

Żywienie ślimaków - praca doświadczalna, cześć badawcza realizowana w okresie wiosennym i 

letnim 

     

dr hab. Andrzej Łozicki 

Konserwacja pasz  

Wpływ żywienia na zdrowie, kondycję i dobrostan zwierząt  

Żywienie zwierząt w warunkach hodowli zamkniętych  

     



 

Instytut Nauk Leśnych, Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa 
     

Dr Dagny Krauze-Gryz  

Wpływ wybranych czynników środowiskowych na wykorzystanie nor przez lisy w celach 

rozrodczych w Warszawie  

Skład pokarmu lisów w Warszawie  

Zachowania i aktywności lisów na podstawie zdjęć z foto-pułapek  

Sezonowe zmiany składu pokarmu wiewiórek w Łazienkach Królewskich na podstawie 

obserwacji bezpośrednich  

Charakterystyka schronień wykorzystywanych przez wiewiórki w parku miejskim  

Zmiana dystansu ucieczki wiewiórek na terenach zielonych Warszawy w odpowiedzi na częstość 

kontaktów z ludźmi  

     

Dr Karolina Jasińska  

Przyczyny i możliwości zapobiegania kolizjom ssaków z pojazdami na drogach kołowych i 

torowych  

Występowanie ssaków kopytnych w Warszawie  

 

 

 

    



 

Instytut Medycyny Weterynaryjnej, Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych      

 Dr Paweł Górski wraz z zespołem 

Parazytofauna wydry na Mazowszu  

Parazytofauna ssaków mięsożernych na terenie Mazowsza  

Parazytofauna dzikich przeżuwaczy w Lasach Chojnowskich  

Parazytofauna dzikich przeżuwaczy w Mazowieckim Parku Krajobrazowym  

Parazytofauna dzikich przeżuwaczy w lasach miejskich Warszawy  

Parazytofauna ssaków w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym  

Parazytofauna ptaków w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym  

Występowanie kleszczy w granicach Warszawy  

Występowanie kleszczy w okolicach Warszawy  

Śmiertelność kręgowców na drogach w okolicach Warszawy  

Fauna pasożytnicza gadów z ogrodów zoologicznych  

Fauna pasożytnicza gadów z prywatnych hodowli  

     



 

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej      

dr hab. Sławomir Jaworski 
Antybakteryjne właściwości wybranych ekstraktów roślinnych 

Ocena toksyczności nanocząstek srebra z wykorzystaniem wybranych organizmów modelowych 

     dr Marlena Zielińska-Górska Zoofarmakognozja stosowana w terapii psów pobudliwych 

      


