
Wybrane tematy prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Entomologii w ostatnich 

latach 

 

Prace magisterskie 

 „Monitoring oraz ocena efektywności zwalczania biologicznego mączlika 

szklarniowego Trialeurodes vaporariorum (Westw.) w uprawie pomidora pod 

osłonami”  

 „Biologia rozwoju Pseudococcus longispinus Targioni-Tozzetti na Phalaenopsis x 

hybridum ‘Innocence’” 

 „Preferencje pokarmowe Aphis fabae Scop. w stosunku do wtórnych roślin 

żywicielskich”  

 „Ocena szkodliwości wybranych fitofagów w Gospodarstwie Szkółkarskim Kijanka 

Nadleśnictwa Zwoleń”  

 „Wpływ występowania inwazyjnego gatunku Harmonia axyridis (Pallas) na faunę 

rodzimych biedronek w Lublinie i okolicach” 

 „Diagnostyka szkodników wybranych roślin zielarskich na podstawie uszkodzeń roślin 

wraz z opracowaniem klucza do ich oznaczania” 

 „Owady zasiedlające "pszczele łąki" polecane przez firmę BASF w celu zachowania 

bioróżnorodności w rolnictwie zrównoważonym” 

 „Wpływ gatunku rośliny żywicielskiej na liczebność samic i zmienność morfologiczną 

misecznika cytrusowego ( Coccus hesperidum L.)” 

 „Zwierzęta jako element produktu ekoturystycznego w Polsce" 

 Wpływ gatunku rośliny żywicielskiej na przebieg cyklu życiowego mączystków 

(Hemiptera, Sternorrhyncha, Pseudococcidae)” 

 „Wykorzystanie procesu spadziowania do oceny zmian liczebności populacji 

czerwców” 

 „Biologia Trachycera advenella (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae) – nowego 

szkodnika aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa [Michx.] Elliot)” 

 „Ocena szkodliwości roślinożernej entomofauny na wybranych roślinach 

przyprawowych i zielarskich” 

 „Akceptacja gatunku rośliny przez samice motyli z rodziny omacnicowatych 

(Pyralidae) w testach swobodnego wyboru” 

 „Fizjologiczne reakcje malin owocujących na pędach jednorocznych na żerowanie 

przędziorków (Arachida; Acari: Actionitrichida)  



 „Znaczenie Amylesius andresoni Chant. (Acari: Phytoseiidae) w regulowaniu 

liczebności szkodliwych gatunków roztoczy w uprawie maliny” 

 „Akceptacja gatunku rośliny przez samice motyli z rodziny omacnicowatych 

(Pyralidae) w testach swobodnego wyboru” 

 „Monitoring szkodników jabłoni – ocena praktycznego wykorzystania poszczególnych 

metod przez producentów” 

 „Prognozowanie występowania i szkodliwość kistnika malinowca (Byturus tomentosus 

Fabr.) na malinach” 

 

 

Prace inżynierskie 

 „Możliwości wykorzystania biologicznych metod ograniczania liczebności szkodników 

we współczesnym ogrodnictwie” 

 „Wzbogacanie oporu środowiska jako czynnik ograniczający liczebność fitofagów - 

propozycje rozwiązań w wybranych uprawach” 

 „Analiza znaczenia gospodarczego i środowiskowego szkodników inwazyjnych na 

przykładzie Diabrotica virgifera LeConte (Coleoptera: Chrysomelidae)” 

 „Rola zwierząt w podnoszeniu atrakcyjności gospodarstw turystycznych na obszarach 

wiejskich województwa lubelskiego” 

 „Zwierzęta w gospodarstwach turystycznych w województwie podlaskim” 

 „Stan i perspektywy rozwoju ekoturystyki w Narwińskim Parku Narodowym” 

 „Ocena wpływu turystyki na entomofaunę na przykładzie Rezerwatu ,,Skarpa Dobrska” 

 „Znaczenie szlaków turystycznych w rozwoju ekoturystyki na obszarach chronionych” 

 „Ocena efektywności zapylania roślin ogrodniczych przez murarkę ogrodową (Osmia 

rufa L.)” 

 „Ocena szkodliwości fitofagów zawlekanych do polskich szklarni z importowanymi 

roślinami ozdobnymi” 

 „Ocena szkodliwości i problematyka zwalczania mączlika szklarniowego (Trialeurodes 

vaporariorum Westw.) w uprawach pod osłonami” 

 „Ocena zagrożenia entomofauny Polski przez obce gatunki inwazyjne owadów” 

 „Ocena metod stosowanych na świecie do zwalczania czerwców (Hemiptera; 

Coccoidea)” 

 „Szrotówek kasztanowcowiaczek – zagrożenia i ocena skuteczności dotychczasowych 

metod jego zwalczania” 


