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Zainteresowania badawcze:  
 

 jakościowa i ilościowa ocena występowania 
porostów w ekosystemach naturalnych i 
antropogenicznie przekształconych,  
 wpływ czynników ekologicznych oraz 

antropogenicznych przekształceń środowiska na 
różnorodność porostów epifitycznych,  
 udział i rola diagnostyczna porostów w 

zbiorowiskach leśnych,  
 wykorzystanie porostów w bioindykacji 

zanieczyszczeń i przekształceń środowiska 

 zagrożenie i ochrona porostów oraz grzybów 
wielkoowocnikowych Warmii i Mazur. 

 
Metody badawcze: 
Terenowe: metoda marszrutowa, metoda transektowa, metoda kartograficzno-punktowa (na stałych lub incydentalnych 

powierzchniach obserwacyjnych),  analiza jakościowa (wykaz gatunków) i ilościowa (liczebność osobników/pokrycie) 
porostów na stanowisku lub w płacie zbiorowiska (metoda zdjęć lichenosocjologicznych); 

Metody laboratoryjne: 
Analiza makro- i mikroskopowa materiału, identyfikacja metabolitów wtórnych grzybów zlichenizowanych istotnych w 
identyfikacji gatunków - testy plamkowe, mikrokrystalografia, planarna chromatografia cienkowarstwowa (TLC).  
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Przykładowe tematy wypromowanych prac dyplomowych: 
 Wpływ plech porostowych na wzrost i rozwój grzybów pleśniowych w warunkach in vitro – biologia, biologia molekularna 

[praca magisterska] 
 Analiza jakościowa i ilościowa lichenobioty uroczyska Cegielnia w Puszczy Piskiej – biologia, ekspertyzy 

przyrodnicze[praca magisterska] 
 Znaczenie wybranych form zadrzewień dla różnorodności porostów epifitycznych w krajobrazie rolniczym Garbu 

Lubawskiego – biologia, ekspertyzy przyrodnicze [praca magisterska] 
 Porosty jako źródło naturalnych barwników – biotechnologia [praca licencjacka] 
 Wartości odżywcze owocników grzybów jadalnych – biotechnologia [praca licencjacka] 
 Właściwości prozdrowotne Hericium erinaceus (Bull.) Pers. (Basidiomycota, Hericiaceae) – biotechnologia [praca 

licencjacka] 


