
KATEDRA BOTANIKI I EKOLOGII

PRACOWNICY I BADANIA NAUKOWE

Katedra Botaniki i Ekologii prowadzi badania w dwóch obszarach:

– Florystyki i fitosocjologii

– Ekofizjologii



Florystyka i fitosocjologia

• zróżnicowanie syntaksonomiczne ziołoroślowych zbiorowisk okrajkowych, 

wysokogórskich ziołorośli, muraw napiaskowych i jezior mezotroficznych

• zróżnicowanie flory i roślinności Ziemi Lubuskiej

Ekofizjologia

• dendroekologia 

– wpływ regulacji stosunków wodnych na reakcje przyrostowe drzew

– ekologiczne uwarunkowania u roślin dwupiennych

• ekobiochemia roślin

– roślinne poliprenole i ich właściwości  modyfikacji modelowych błon 

biologicznych

• ekofizjologia roślin i fitofagów 

– reakcje obronne drzew na foliofagiczne owady w różnych  

warunkach środowiskowych

– biochemiczne i behawioralne aspekty żerowania mszyc

• wpływ roślinnych allelozwiązków i egzogennych 

terpenoidów

• analiza mechanizmu żerowania w kontekście ewolucji 

Aphidoidea



Florystyka i fitosocjologia

zróżnicowanie syntaksonomiczne, skład florystyczny, osobliwości strukturalne 

i ekologiczne oraz dynamika i procesy przestrzennego kształtowania 

marginalnych ziołoroślowych zbiorowisk okrajkowych i zbiorowisk roślinnych 

jezior mezotroficznych

zróżnicowanie syntaksonomiczne, ekologiczne i geograficzne borów 

sosnowych, dąbrów świetlistych i acydofilnych

zmienność genomu chloroplastowego cpDNA u rodzimych gatunków rodzaju 

Quercus na Polesiu Prawobrzeżnym (Ukraina) 

dr Dmytro Iakushenko



Wykorzystanie dendroekologii do badań reakcji przyrostowych drzew

› wpływ regulacji stosunków wodnych na reakcje przyrostowe drzew 

› ekologiczne uwarunkowania u roślin dwupiennych, cisa 

pospolitego (Taxus baccata L.) i jałowca pospolitego (Juniperus 

communis L.)

Ekofizjologia

prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Iszkuło



izolacja, analiza i określenie właściwości biologicznych 

długołańcuchowych prenoli roślinnych 

zastosowanie poliprenoli  jako modyfikatorów 

bioresorobowalnych implantów poliuretanowych

Ekofizjologia

dr Krystyna Walińska



ekofizjologia roślin drzewiastych i entomologia eksperymentalna

› interakcje roślin drzewiastych i foliofagów 

› strategie obronne drzew przed foliofagami, 

› czynniki wpływające na wybór miejsca żerowania owadów 

› wpływ jakości pokarmu i temperatury na parametry wzrostowe 

i przeżywalność owadów

› interakcje między drzewami a owadami tworzącymi galasy oraz 

mechanizmy powstawania galasów

Ekofizjologia

prof. nadzw. dr hab. Marian Giertych





molekularne aspekty reakcji roślin na żerowanie mszyc, m. in. poszukiwanie 

mechanizmów odporności roślin na żerowanie mszyc

reakcje behawioralne mszyc w odpowiedzi na działanie allelozwiązków roślinnych 

i ich syntetycznych pochodnych, m. in. poszukiwanie przyjaznych środowisku 

substancji ograniczających żerowanie mszyc 

biochemiczne i behawioralne aspekty powiązań troficznych mszyc i roślin 

nagonasiennych

prof. dr hab. Beata Gabryś – kierownik katedry

dr Katarzyna Dancewicz

mgr Anna Wróblewska

Ekofizjologia



Elektroniczna rejestracja żerowania (EPG) jako metoda badania interakcji 

mszyce - rośliny





Katedra Botaniki i Ekologii

1999-2014

 Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty – 4

 Rozdziały w monografiach, podręcznikach – 17

 Artykuły w czasopismach – 117 (w tym: 44 JCR) 

 Publikacje recenzowane w innych wyd. ciągłych – 15

 Materiały konferencyjne – 35

 Prace zbiorowe (redakcje naukowe) – 2

 Patenty – 25 zgłoszeń / 5 uzyskanych patentów

 Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

− Stopień doktora nauk biologicznych – 1

− Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych – 1

− Tytuł naukowy profesora nauk biologicznych – 1



Kursy realizowane przez KATEDRĘ BOTANIKI I EKOLOGII

Studia I stopnia

Biologia
Botanika ogólna

Botanika systematyczna 

Ekologia ogólna

Ćwiczenia terenowe z botaniki

Ćwiczenia terenowe z ekologii

Fizjologia roślin

Biotechnologia
Podstawy biologii

Fizjologia roślin

Ochrona środowiska

Biologia roślin 

Biologia zwierząt

Ekologia



Studia II stopnia

Biologia 

Biologia środowiska

Adaptacje roślin, zwierząt i grzybów 

Biogeografia

Ekologia biochemiczna

Ekologia roślin z fitosocjologią

Hydrobiologia

Ochrona Środowiska

Biotechnologia w Ochronie Środowiska

Biochemiczne oddziaływania środowiskowe

Kształtowanie terenów Zieleni

Choroby roślin ozdobnych i ich zwalczanie 

Dendrologia

Zielne rośliny ozdobne

Zbiorowiska roslinne Polski 

Ochrona Zasobów Naturalnych

Fitosocjologia



Studia III stopnia

Biologia 
Entomologia ewolucyjna

Ochrona Środowiska
Entomologia środowiskowa

Studia I, II i III stopnia

Wszystkie kierunki

Seminaria, pracownie specjalizacyjne, autorskie przedmioty 

wybieralne



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


