
PRACE MAGISTERSKIE
Promotor : Prof.dr hab. Tadeusz Pałosz

Nr Nazwisko i Imię Rok Tytuł pracy
1 Barszczak Przemysław

(dzienne)
2001 Kontrola zagrożenia drzewostanu sosnowego przez brudnicę

mniszkę Lymantria monacha L. na terenie Nadl. Głusko
metodą pułapek feromonowych

2 Dobrzańska Dorota
(zaoczne)

2002 Ochrona ziemniaka przed stonką przy zastosowaniu dwóch
preparatów : zaprawy fungi-
Cydowo-insektycydowej  Prestige 290FS i biopreparatu
Novodor 02 SC

3 Gondek Tomasz
(zaoczne)

2002 Prognozowanie zagrożenia drzewostanów iglastych przez
brudnicę mniszkę (L.monacha L.)na podst. badań w
Nadleśn. Kaczory

4 Góra Jarosław
(zaoczne)

2002 Szkody powodowane przez zwierzynę łowną w lasach
Nadleśn. Bytów

5 Głusek Rafał
(zaoczne

2002 Ochrona drzewostanów sosnowych przed brudnicą mniszką
(L. monacha L.)w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem
terenu RDLP Szczecinek

6 Drewczyński Adam
(zaoczne)

2002 Występowanie mątwika ziemniaczanego (Globodera
rostochiensis Wol.) na polach przeznaczonych pod uprawę
ziemniaka w pow. chojnickim

7 Figlewska Sylwia
(zaoczne)

2003 Cetyniec większy (Tomicus piniperda L.)- występowanie,
prognozowanie i zwalczanie na terenie Leśnictwa Juńcza  w
Nadleśn. Czersk

8 Kadylak Ewa
(dzienne)

2003 Biologia, szkodliwość i prognozowanie szeliniaka
sosnowego na terenie Nadleśn. Bobolice

9 Myśliński Krystian
(dzienne)

2003 Biologia, szkodliwość i prognozowanie występowania
szeliniaka sosn. (H.abietis )na terenie Nadleśn. Miastko

10 Neyman Karol
(zaoczne)

2003 Brudnica mniszka (L. monacha L.)- występowanie,
prognozowanie i zwalczanie na terenie Leśn. Giełdon w
Nadleśn. Czersk

11 Torchalska Emilia
(dzienne)

2003 Liczebność i skład gatunkowy szkodliwych owadów na
rzepaku ozimym w okresie wiosennym na terenie pow.
Koszalin

12 Pellowski Ireneusz
(zaoczne)

2003 Występowanie, prognozowanie i zwalczanie korowca
sosnowego (Aradus cinnamomeus Panz.) w  Nadleśn.
Kościerzyna

13 Żekieć Roman
(dzienne)

2003 Biologia, rozwój populacji i prognozowanie pojawu kornika
drukarza (Ips typographus)  na terenie Nadleśn. Polanów

14 Reinert Paweł
(zaoczne)

2003 Występowanie i prognozowanie szeliniaka sosnowego na
terenie Nadleśn. Bobolice

15 Kierszk Micha
(zaoczne)

2003 Borecznik sosnowy (Diprion pini) występowanie,
prognozowanie i zwalczanie na terenie Nadleśn. Czersk

16 Ginda Mariusz
(zaoczne)

2003 Stan uszkodzeń i koszty ochrony upraw i młodników
leśnych przed zwierzyną płową w Nadleśn. Czarne
Człuchowskie

17 Frieda Piotr
(zaoczne)

2003 Straty wyrządzane przez zwierzynę łowną w uprawach
rolnych na terenie gminy Przechlewo



Prace dyplomowe (cd)
Nr Nazwisko i Imię Rok Tytuł pracy

18 Koszałka Henryk
(zaoczne)

2004 Szkody powodowane przez zwierzynę leśną na
polach koła łowieckiego Wybrzeże gminy Łęczyce
powiat Wejherowo.

19 Hibner Waldemar
(zaoczne)

2004 Chemiczna ochrona plantacji truskawek przed
kwieciakiem malinowcem (Anthonomus rubi)przy
zastosowaniu dwóch preparatów :Fastac 10EC i
Decis 2,5 EC.

20 Janczak Marcin
(stacjonarne)

2004 Występowanie i biologia szkodników glebowych w
szkółce leśnej w Nadleśnictwie Cewice.

21 Ostrowska Magdalena
(zaoczne)

2004 Najważniejsze szkodniki pszenicy ozimej,
występowanie i szkodliwość w powiecie
człuchowskim

22 Lipnicki Bartosz
(zaoczne)

2004 Szkody powodowane przez zwierzynę płową w
lasach oraz sposoby ochrony przed szkodami na
terenie Nadleśnictwa Gościno

23 Nowak-Śliwińska
Natalia (stac.)

2004 Porównanie skuteczności metody zaprawiania
nasion i opryskiwania roślin marchwi zwyczajnej w
zwalczaniu połyśnicy marchwianki na terenie
ogrodów działkowych

24 Kwiatkowska Anna
(stacjonarne)

2004 Dynamika liczebności mszycy porzeczkowo-
czyściecowej (Cryptomyzus ribis) w okresie
wiosennym na przydomowej plantacji porzeczki
czarnej we wsi Stare Bielice

25 Szymczyk Honorata
(stacjonarne)

2005 Liczebność i skład gatunkowy ślimaków
(Gastropoda) występujących na plantacji truskawek
(Fragaria grandiflora)

26 Tysarczyk Justyna
(stacjonarne)

2005 Występowanie i prognozowanie szeliniaka
sosnowca (Hylobius abietis) na terenie
Nadleśnictwa Dąbrowa

27 Klepuszewska
Magdalena (stac.)

2005 Występowanie i prognozowanie kornika drukarza
(Ips typographus) na terenie Nadleśnictwa
Białogard, Leśnictwo Białogórzyno w roku 2004

28 Waszewski Piotr
(zaoczne)

2005 Przebieg gradacji brudnicy mniszki (Lymantria
monacha) w latach 2002-2004 i skuteczność jej
zwalczania w 2004 r na terenie Nadleśnictwa
Czarne Człuchowskie, Obręb Międzybórz

29 Chylewski Jacek
(zaoczne)

2005 Skład gatunkowy oraz liczebność szkodliwych
owadów rzepaku ozimego i jarego w okresie
wiosennym

30 Wilma Daniel
(zaoczne)

2005 Metody i skuteczność zabezpieczania
drzewostanów sosnowych przed spałowaniem i
zgryzaniem na terenie Nadleśnictwa Czarne
Człuchowskie

31 Rzedzicki Andrzej
(zaoczne)

2005 Występowanie szkodliwych gatunków owadów
liściożernych na terenach zieleni w Koszalinie



32 Miłoś Dariusz
(zaoczne)

2005 Występowanie i liczebność szeliniaka sosnowego
(Hylobius abietis) oraz skuteczność zabezpieczania
sadzonek sosny przed szkodnikami metodą
chemiczną na terenie Nadleśnictwa Czarne Czł.

33 Szyngwelski Rafał
(zaoczne)

2005 Występowanie i prognozowanie brudnicy mniszki
(Lymantria monacha) na terenie Nadleśnictwa
Przymuszewo

34 Karasek Agnieszka
(zaoczne)

2006 Monitoring wstępny występowania i szkodliwości
szkodników pierwotnych na terenie Parku
Narodowego Bory Tucholskie w latach 1996-2003

35 Walczykowska
Mirosława (zaoczne)

2006 Występowanie i liczebność kornika drukarza (Ips
typographus) na terenie Nadleśnictwa Strzebielino
na podstawie pułapek feromonowych w roku 2004

36 Kucharska Lucyna
(zaoczne)

2006 Występowanie i szkodliwość szkodników zbóż w
roku 2005 na przykładzie jęczmienia jarego i
ozimego we własnym gospodarstwie rolnym

37 Łyjak Magdalena
(stac.)

2006 Występowanie szrotówka kasztanowcowiaczka (C.
ohridella ) na kasztanowcu białym (A.
hippocastani) na terenie miasta Koszalin i technika
jego zwalczania

38 Gierek Marcin
(zaoczne)

2006 Aparatura do zwalczania strzygonii chojnówki i
brudnicy mniszki i analiza ich występowania w
Nadleśnictwie Woziwoda

39 Kantor Aleksandra
(zaoczne, inż.)

2006 Techniczne i biologiczne aspekty stosowania
płynnych, dolistnych nawozów mineralnych w
uprawach rolniczych

40 Paliwoda Bartosz
(zaoczne)

2006 Występowanie szkodników pierwotnych sosny na
terenie Nadleśnictwa Rytel w latach 2001-2004 oraz
technika ich zwalczania

41 Dworanowska_Bałut
Alicja (zaoczne)

2006 Aparatura do zwalczania poprocha cetyniaka
(Bupalus piniarius) i analiza jego występowania na
terenie Nadleśnictwa Sławno w latach 2004-2005

42 Szydłowski Grzegorz
(stac. inż.)

2007 Techniczne, gospodarcze i środowiskowe
uwarunkowania stosowania gnojowicy w rolnictwie

43 Bogdan Paula
(stac.)

2007 Technika zwalczania poprocha cetyniaka (Bupalus
piniarius) na terenie Nadleśnictwa Białogard oraz
jego szkodliwość i występowanie

44 Gabryś Magdalena
(stac.)

2007 Technika zwalczania, występowanie i szkodliwość
kornika drukarza (Ips typographus) na terenie
Nadleśnictwa Białogard

45 Dejnowski Wojciech
(zaoczne)

2007 Aparatura, prognozowanie i zwalczanie wtórnych
szkodników drzew iglastych na przykładzie
Nadleśnictwa Osie

46 Jeziorny Krzysztof
(stac.)

2007 Technika monitorowania oraz zwalczanie cetyńca
większego (Tomicus piniperda) na terenie
Nadleśnictwa Świdwin oraz jego występowanie i
szkodliwość

47 Bachan Andrzej
(zaoczne, inż.)

2008 Program kompleksowej ochrony i technika
zwalczania szkodników rzepaku ozimego



48 Podlewski Bartosz
(zaoczne, inż.)

2008 Technika zwalczania, występowanie i
prognozowanie cetyńca większego (Tomicus
piniperda)i cetyńca mniejszego (Tomicus minor) w
Nadleśnictwie Tuchola

49 Werachowski Jacek
(zaoczne)

2008 Sprzęt ochrony roślin w Nadleśnictwie Niedźwiady
oraz prognozowanie, występowanie i zwalczanie
brudnicy mniszki

50 Kiwacz Krzysztof
(zaoczne, inż.)

2008 Technika zwalczania, występowanie i szkodliwość
ważniejszych szkodników ziemniaka w Polsce

51 Wituszyński Krzysztof
(stac.)

2008 Wpływ techniki zabiegu na skład pożytecznej i
szkodliwej entomofauny lotnej w uprawach
rolniczych

52 Wysoczański Rafał
(stac.)

2008 Wpływ techniki zabiegu na liczebność zgrupowań
taksonomicznych owadów naziemnych w uprawach
rolniczych

53 Ginda Andrzej
(zaoczne)

2008 Technika i wpływ intensywności  ochrony rzepaku
ozimego na populację słodyszka rzepakowego
(Meligethes aeneus F.) i plon

54 Kwaśniewska Aneta
(zaoczne)

2008 Technika zwalczania, występowanie i szkodliwość
szeliniaka sosnowca (Hylobius abietis) na terenie
Nadleśnictwa Warcino

55 Kalinowski Piotr
(stac.)

2008 Technika zwalczania, występowanie i szkodliwość
szkodników rzepaku ozimego w gospodarstwie
„Agroterm” Ostrowiec

56 Wolska Agnieszka
(zaoczne)

2008 Technika zwalczania, występowanie i szkodliwość
szkodników glebowych na przykładzie
Nadleśnictwa Bytów w latach 2005-2007

57 Michnowska Alicja
(stac.)

2008 Technika zwalczania szkodników leśnych oraz
występowanie i szkodliwość poprocha cetyniaka
(Bupalus piniarius) w Nadleśnictwie Białogard w
latach 2005-2007

58 Budzińska Anna
(zaoczne)

2008 Technika zwalczania, występowanie i szkodliwość
stonki ziemniaczanej (L. decemlineata) na
przykładzie własnego gospodarstwa rolnego w
rejonie Białogardu

59 Kryger Grzegorz
(zaoczne, inż.)

2008 Technika zwalczania oraz występowanie i
prognozowanie szkodników pierwotnych
drzewostanów liściastych Nadleśnictwa Kaczory

60 Januszkiewicz Radosław
(zaoczne)

2009 Technika, technologia zwalczania i występowanie
szkodników wiosennych na plantacji rzepaku
ozimego

61 Ławrynowicz Anna
(stac.)

2008 Technika zwalczania szkodników leśnych oraz
gradacja poprocha cetyniaka (Bupalus piniarius) w
latach 2004-2005 w Nadleśnictwie Manowo

62 Gołochowicz Piotr
(zaoczne)

2008 Technika zwalczania szkodników rzepaku ozimego
oraz występowanie i szkodliwość szkodników
łuszczynowych rzepaku na przykładzie własnego
gospodarstwa rolnego w rejonie Chojnic

63 Krawczykiewicz Monika
(zaoczne)

2008 Technika zwalczania, występowanie i szkodliwość
skrzypionek (Lema ssp.) w pow. chojnickim w



latach 2005-2007
64 Rach Agnieszka

(stac.)
2009 Technika ochrony lasów przed szkodnikami oraz

występowanie i szkodliwość poprocha cetyniaka na
terenie RDLP Szczecinek

65 Lis Magdalena
(stac.)

2009 Technika ochrony lasów przed szkodnikami oraz
występowanie i szkodliwość brudnicy mniszki na
terenie RDLP Szczecinek

66 Walczak Agnieszka
(stac.)

2009 Technika ochrony rzepaku przed agrofagami oraz
występowanie i szkodliwość słodyszka (M. aeneus)
na wybranej plantacji rzepaku

67 Kabata Anita
(stac.)

2009 Żyto ozime – maszyny i sprzęt stosowane do
uprawy i ochrony oraz występowanie szkodników
na plantacji w rejonie Koszalina

68 Sztuk Michał
(stac.)

2009 Technika ochrony ziemniaka przed agrofagami oraz
występowanie i szkodliwość stonki (L.
decemlineata) na wybranych plantacjach ziemniaka

69 Narloch Małgorzata
(zaoczne, inż.)

2009 Technika i technologia uprawy pszenicy jarej i
ozimej w rolnictwie integrowanym

70 Kaźmierska Katarzyna
(zaoczne, inż.)

2009 Technika i technologia uprawy plantacji
produkcyjnej i nasiennej buraka cukrowego w
rolnictwie integrowanym


