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Lp. Tyuł, stop. Wkładowca Temat

1. Prof. dr hab. Maria Stankiewicz W poszukiwaniu sposobu na podniesienie efektywności działania insektycydów z 

grupy karbaminianów 

2. Prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska Sezonowe zmiany w wybranych populacjach obcego gatunku ślimaka Potamopyrgus 

antipodarum (Wodożytka nowozelandzka) praca terenowo-laboratoryjna  

3. Prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska Inwazje larw Digenea u mięczaków zasiedlających starorzecza w okolicach Torunia – 

praca terenowo-laboratoryjna  

4. Prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska Zagrożenie świądem pływaków w wybranych zbiornikach rekreacyjnych

5. Prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska Rozprzestrzenienie larwalnych stadiów Digenea w wybranych populacjach żywicieli 

pośrednich 

6. dr hab., prof. UMK Małgorzata Jefimow Efektywność poszukiwania pokarmu a osobowość u chomicznika dżungarskiego

7. dr hab., prof. UMK Małgorzata Jefimow Wpływ natężenia światła w teście otwartego pola na cechy osobowości chomicznika 

dżungarskiego

8. dr hab., prof. UMK Michał Wojciechowski Zmiany pokarmu sowy płomykówki  w aspekcie wieloletnim,  jako narzędzie 

monitorowania środowiska. 

9. dr hab., prof. UMK Michał Wojciechowski Analiza porównawcza pokarmu sowy płomykówki  Tyto alba na wybranych 

stanowiskach zlokalizowanych na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego. 

10. dr hab., prof. UMK Michał Wojciechowski Sezonowa zmienność utraty wody przez parowanie u małych ptaków 

11. dr hab., prof. UMK Michał Wojciechowski Sezonowa zmienność tempa metabolizmu małych ptaków

12. dr hab. Agnieszka Piernik Wpływ stresu zasolenia na wybrane cechy roślin glikofilnych

13. dr hab. Agnieszka Piernik Zmiany roślinności rezerwatu halofitów w Ciechocinku na skutek zabiegów 

rewitalizacyjnych

14. dr hab. Agnieszka Piernik Roślinność trawników przetężeniowych w Ciechocinku

15. dr hab. Anna Filbrandt-Czaja Miody nektarowe wybranych producentów- ocena autentyczności na podstawie 

analizy pyłkowej 

16. dr hab. Anna Filbrandt-Czaja Przebieg sezonu pylenia roślin alergennych w Toruniu.

17. dr hab. Jarosław Kobak Preferencje racicznicy zmiennej Dreissena polymorpha wobec muszli różnych 

gatunków małży

18. dr hab. Jarosław Kobak Mechanizmy formowania agregacji przez małża racicznicę zmienną Dreissena 

polymorpha

19. dr hab. Jarosław Kobak Wpływ drapieżników na formowanie agregacji przez małża racicznicę zmienną 

Dreissena polymorpha



20. dr hab. Janusz Żbikowski Czynniki wpływające na aktywność rozrodczą wybranych gatunków Oligochaeta w 

starorzeczach dolnej Wisły – praca terenowa i laboratoryjna (dr hab. Janusz 

Żbikowski)

21. dr hab. Janusz Żbikowski Czynniki kształtujące strukturę makrozoobentosu w starorzeczach dolnej Wisły – 

praca terenowa i laboratoryjna (dr hab. Janusz Żbikowski)

22. dr hab. Janusz Żbikowski Ocena presji drapieżników na wybrane gatunki Oligochaeta – praca terenowa i 

eksperyment laboratoryjny (dr hab. Janusz Żbikowski).

23. dr hab. Tomasz Kakareko Wybiórczości pokarmowa okonia (Perca fluviatilis) w stosunku do ryb babkowatych i 

rodzimych gatunków ryb w przyujściowym odcinku rzeki Brdy (dr hab. Tomasz 

Kakareko).

24. dr hab. Tomasz Kakareko Wybiórczość pokarmowa okonia (Perca fluviatilis) w stosunku do ryb babkowatych i 

rodzimych gatunków ryb w warunkach kontrolowanych (eksperyment laboratoryjny) 

(dr hab. Tomasz Kakareko).

25. dr hab. Tomasz Kakareko Reakcje behawioralne u wybranych gatunków ryb-ofiar na kairomony od drapieżnika 

(dr hab. Tomasz Kakareko).

26. dr hab. Maciej Walczak Drobnoustroje ekstremalne solanek ciechocińskich

27. dr hab. Maria Swiontek Brzezinska Antybiotykooporność bakterii występujących w powietrzu w obiektach użyteczności 

publicznej 

28. dr hab. Maciej Walczak Izolacja i charakterystyka PGPR (plant growth-promoting rhizobacteria) z rodzaju 

Pseudomonas 

29. dr hab. Maciej Walczak Wpływ naturalnych substancji fenolowych na hamowanie powstawania biofilmów 

mikrobiologicznych

30. dr Justyna Maliszewska - z puli Prof. dr hab. M. 

Stankiewicz

Proces aklimacji a efektywność owadobójcza insektycydów

31. dr Edyta Adamska - z puli dr hab. A. Piernik Biota porostów naziemnych wrzosowisk Torunia i okolic

32. dr Anna Lewandowska-Czarnecka - z puli dr 

hab. A. Piernik

Usługi ekosystemowe w krajobrazie wiejskim 

33. dr Miłosz Deptuła - z puli dr hab. A. Filbrandt-

Czaji

Zasoby węgla organicznego w drzewostanach o różnym sposobie gospodarowania. 

34. dr Edyta Adamska - z puli dr hab. A. Filbrandt-

Czaji

Wybrane gatunki porostów epilitycznych skalnych podłoży pochodzenia 

antropogenicznego. 

35. dr Małgorzata Poznańska - z puli dr hab. J. 

Kobaka

Badania laboratoryjne nad przeżywalnością i możliwościami migracji u małża 

Dreissena polymorpha pod wpływem przesuszania dna (praca laboratoryjna)

36. dr Małgorzata Poznańska - z puli dr hab. J. 

Kobaka

Wpływ drapieżników na preferencje pontokaspijskiego kiełża Dikerogammarus 

villosus (praca laboratoryjna) 

37. dr Paweł Napiórkowski - z puli dr. hab. Janusza 

Żbikowskiego

Ocena poziomu trofii wód wybranych jezior Strugi Toruńskiej na podstawie 

zooplanktonowych wskaźników stanu trofii (dr Paweł Napiórkowski, z puli dr. hab. 

Janusza Żbikowskiego).



38. dr Paweł Napiórkowski - z puli dr. hab. Janusza 

Żbikowskiego

Ukryta różnorodność, czyli co kryją osady starorzeczy (hodowla organizmów toni 

wodnej z jaj przetrwalnych) (dr Paweł Napiórkowski, z puli dr. hab. Janusza 

Żbikowskiego).

39. dr Ewa Dembowska - z puli dr. hab. Tomasza 

Kakareko

Ocena stanu jakości wód Wisły w oparciu o badania fitoplanktonu i fitobentosu (dr 

Ewa Dembowska, z puli dr. hab. Tomasza Kakareko). 

40. dr Ewa Dembowska - z puli dr. hab. Tomasza 

Kakareko

Ocena wpływu inwazji obcego gatunku makrofitu Elodea nuttallii na rozwój 

fitoplanktonu  w Porcie Drzewnym (dr Ewa Dembowska, z puli dr. hab. Tomasza 

Kakareko).

41. dr Tomasz Mieszczankin - z puli dr. hab. 

Janusza Żbikowskiego

Badania potencjału mobilności fosforu i azotu  osadów dennych w warunkach 

eksperymentalnych (dr Tomasz Mieszczankin z puli dr. hab. Janusza Żbikowskiego)

42. dr Tomasz Mieszczankin - z puli dr. hab. 

Janusza Żbikowskiego

Hydrochemia wody Wisły na odcinku szczególnie narażonym na punktowe 

zanieczyszczenia antropogeniczne (dr Tomasz Mieszczankin, z puli dr. hab. Janusza 

Żbikowskiego)

43. dr Ewa Dembowska - z puli dr. hab. Tomasza 

Kakareko

Struktura jakościowa i ilościowa fitoplanktonu jezior kujawskich (dr Ewa 

Dembowska, z puli dr. hab. Tomasza Kakareko).


