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adiunkt

Problematyka badawcza i zainteresowania naukowe:

 mykologia medyczna i hydromykologia,

 mikrogrzyby jako stały lub czasowy komponent 

ontosfery człowieka i zwierząt,

 naturalne i antropogenicznie zmienione rezerwuary 

grzybów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka,

 zróżnicowanie taksonomiczne i ekofizjologiczne 

mikrogrzybów izolowanych z różnych rodzajów wód,

 poszukiwanie wektorów przenoszenia grzybów 

potencjalnie chorobotwórczych ze środowiska wodnego 

do innych części biosfery, włącznie z ontosferą

człowieka i zwierząt,

 mikrogrzyby o właściwościach bioindykacyjnych i ich 

wykorzystanie.
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Przykładowe tematy wypromowanych prac dyplomowych:

 Ocena mykologiczna wód fontanny w Parku Centralnym w Olsztynie

 Ocena ilościowa grzybów izolowanych z Łyny w granicach administracyjnych miasta Olsztyna

 Sezonowe zmiany liczebności i składu taksonomicznego grzybów drożdżoidalnych wód 

powierzchniowych jeziora Skanda

 Aktywność enzymatyczna grzybów wyizolowanych z wód wodociągowych

 Wrażliwość grzybów wyizolowanych z wód pitnych na mykostatyki i środki dezynfekujące zawarte w 

preparatach dostępnych na rynku


