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Tematyka badawcza
• Bioróżnorodności w różnych środowiskach 

województwa lubuskiego (ptaki). 

• Synurbizacja sroki Pica pica.

• Bocian biały Ciconia ciconia jako gatunek 
wskaźnikowy jakości środowiska. 

• Kleszcze przenoszone przez migrujące 
ptaki.



Ptaki województwa lubuskiego

• Atlas ptaków lęgowych.

• Ptaki powiatu zielonogórskiego. 

• Ekologia kawki, perkoza dwuczubego, 

wróbla domowego, mazurka, bociana 

białego.

• Atlas Zielonej Góry.





Synurbizacja sroki



Cechy miejskiej populacji sroki
• Wysoka liczebność i zagęszczenie w mieście (30p./km2).

• Wczesne terminy przystępowania do budowy gniazd i zniesień.

• Wysoki sukces lęgowy (55%).

• Wysokie umieszczanie gniazd na drzewach.                                      

1/3 gniazd bez dachu.

• Niska presja drapieżników.

• Mniejszy lęk przed człowiekiem.

• Zajmowanie małych terytoriów (x=3,38ha).

• Bardzo małe odległości pomiędzy gniazdami (x=177,3m).

• Tworzy liczne noclegowiska zimowe.



Badania kondycji fizjologicznej 

bocianów białych



Hemoglobina



Metale ciężkie w surowicy



Melatonina



Proporcje płci u piskląt bociana białego
Płeć najstarszego młodego w gnieździe to w 82% samiec

(N=88 gniazd, n=239 młodych).



Bociany białe z nadajnikami – 2013 r.







1st International 

White Stork Conference 



Muzeum Bociana Białego w Kłopocie

- zajęcia terenowe



Kleszcze na migrujących ptakach



Liczba publikacji 

1999-2014
• Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty 

(wydawnictwa zwarte) -18

• Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, 

publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych 

(rozdziały w wydawnictwach zwartych) - 151

• Artykuły w czasopismach - 131

• Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach 

ciągłych - 51

• Materiały konferencyjne - 99

• Prace zbiorowe (redakcje naukowe czasopism, prac 

zbiorowych, monografii, podręczników, numerów 

specjalnych czasopism) – 18



Książki



Czasopismo: International 

Studies on Sparrows



Kursy realizowane przez KATEDRĘ OCHRONY PRZYRODY

Studia I stopnia

Biologia

Prakseologia

Metody badań ekologicznych

Ochrona przyrody
Biotechnologia

Prakseologia

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Ochrona środowiska

Prakseologia

Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój

Techniki odnowy środowiska

Instrumenty ochrony środowiska

Technologie bioenergetyczne

Ochrona przyrody



Studia III stopnia

Biologia 

Science of biodiversity conservation

Ochrona Środowiska

Science of nature conservation

Studia II stopnia

Biologia 

Biologia środowiska

Ekologia behawioralna

Ochrona Środowiska

Kształtowanie terenów Zieleni

Ekofizjografia

Ekologia krajobrazu

Siedliskoznawstwo

Ochrona Zasobów Naturalnych

Ekofizjografia

Odnawialne źródła energii 

Ekologia człowieka

Studia I, II i III stopnia

Wszystkie kierunki

Seminaria, pracownie specjalizacyjne, autorskie przedmioty 

wybieralne



Muzeum Przyrodnicze

• Dr hab. Bartłomiej Najbar

• Dr Zbigniew Zawada

• Dr Renata Grochowalska

• Wiodące tematy badawcze:

- Płazy i gady

- Bank genów

- Zbiory preparatów



Liczba publikacji

• Monografie naukowe, podręczniki 

akademickie, skrypty (wydawnictwa 

zwarte) -1

• Rozdziały w monografiach, podręcznikach, 

skryptach, publikacje konferencyjne w 

wydawnictwach książkowych (rozdziały w 

wydawnictwach zwartych) - 6

• Artykuły w czasopismach - 32

• Materiały konferencyjne - 49



Dziękuję za uwagę


