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• Różnorodność biologiczna: płazy, 
gady, owady (ważki, pluskwiaki, 
wciornastki, chrząszcze, muchówki) 

• Taksonomia i filogeneza owadów 

• Bionomia owadów 

• Entomologia stosowana  

 

 
 
 

Główne kierunki badań 



BADANIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ Z ELEMENTAMI 
ZOOGEOGRAFII I EKOLOGII WYBRANYCH GRUP ZWIERZĄT 
(OWADÓW, PŁAZÓW I GADÓW) W RÓŻNYCH REGIONACH 

POLSKI ORAZ WYBRANYCH OBSZARACH EUROPY  

 

• Określanie różnorodności biologicznej (gatunkowej)  

• Monitoring biologiczny środowiska  

• Waloryzacja obszarów chronionych  

• Monitorowanie występowania zwierząt o znaczeniu 
gospodarczym i epidemiologicznym (np. wektory chorób roślin, 
zwierząt) oraz gatunków inwazyjnych, analiza zagrożeń i 
możliwości ich ochrony 

wykonawcy: dr hab. P. Buczyński, mgr W. Czarniawski, dr hab. R. Gosik, dr 
hab. H. Kucharczyk, dr hab. M. Grochowska,  prof. B. Staniec, dr K. Wagner 



 

 
 
 

Badania faunistyczne z udziałem studentów 



 
 
 

Publikacje faunistyczne z udziałem studentów 



BADANIA DOTYCZĄCE TAKSONOMII I FILOGENEZY OWADÓW, 
Z WYKORZYSTANIEM ULTRASTRUKTUR ZEWNĘTRZNYCH I 
WEWNĘTRZNYCH RÓŻNYCH STADIÓW ROZWOJOWYCH 

(GŁÓWNIE LARW) ORAZ WYBRANYCH MARKERÓW 
GENETYCZNYCH 

• Opracowanie morfologii wczesnych stadiów rozwojowych 

• Identyfikacja taksonów  

• Konstruowanie kluczy do identyfikacji gatunków (m.in. o 
znaczeniu praktycznym),  

• Tworzenie drzew filogenetycznych, weryfikacja istniejącej 
klasyfikacji  

 

wykonawcy: dr hab. R. Gosik, dr hab. M. Grochowska, dr hab. H. 
Kucharczyk, dr hab. E. Pietrykowska-Tudruj, prof. B. Staniec, dr K. 
Wagner 

 

 

 

 



 
 
 

Prace nad morfologią i biologią wczesnych stadiów 
rozwojowych oraz filogenezą owadów  

larwy poczwarka 

kusak kusak ryjkowiec wciornastki 

odnóże 
szczecinka 

analiza filogenetyczna Bagous 
Ultrastruktura kutikuli 



BADANIA NAD BIONOMIĄ OWADÓW MYRMEKOFILNYCH, 
SAPROKSYLICZNYCH, ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM ORAZ O 
ZNACZENIU GOSPODARCZYM I/LUB EPIDEMIOLOGICZNYM  

 
• poznanie cykli życiowych, fenologii, płodności,  
• określenie rodzaju trofizmu,  
• ustalenie wymagań środowiskowych i mikrośrodowiskowych 

wybranych gatunków owadów  
 

wykonawcy: dr hab. R. Gosik, dr hab. H. Kucharczyk, dr hab. M. Grochowska,  
dr hab. Ewa Pietrykowska-Tudruj, prof. B. Staniec, dr K. Wagner 



Cykl życiowy chrząszcza Thiasophila  

jaja  

Postać dorosła  

poczwarka 

Drugie stadium  
larwalne 

Badania na bionomią owadów  

Cykl życiowy wciornastka 



Badania na bionomią owadów c.d.  

Cykl życiowy chrząszcza z rodzaju Bagous  



 
ENTOMOLOGIA STOSOWANA 

 

•  prace o różnej tematyce dotyczące owadów o znaczeniu 
gospodarczym i epidemiologicznym 

• monitoring liczebności, pojawu i występowania,  

• biologia,  

• biologiczne metody zwalczania  

 

wykonawcy: dr hab. Maria Grochowska, dr hab. H. Kucharczyk 



Monitoring  muchówek z rodzaju Culicoides - wektorów 
wirusów choroby niebieskiego języka (BTV) i 

Schmallenberg (SBV) (patogeny przeżuwaczy) 
• Dla wektorów wirusa choroby niebieskiego języka monitoring  jest 

wymagany przepisami Unii Europejskiej (Dyrektywa  75/2000/UE, 
Rozporządzenie 1266/2007) i krajowymi (Rozporządzenia Ministra RiRW  z 
2004 i 2012). 

• Wirus Schmallenberg  - nowy patogen, który aktualnie opanował całą 
Europę. W Polsce realizowany jest przez UMCS i PIWet. Puławy projekt 
badawczo-wdrożeniowy pt. „OCENA ROZPRZESTRZENIENIA I 
ZNACZENIe ZAKAŻEŃ WIRUSEM SZCHMALLENBERG  W POLSCE” 
Finansowany w całości przez NCBiR, w którym uczestniczy Zakład Zoologii. 
 

symptomy choroby  muchówka Culicoides sp. 



Monitoring pojawu i liczebności szrotówka 
kasztanowcowiaczka – szkodnika kasztanowców 

larwa imago 

pułapki lepowe Miny larw na liściu kasztanowca  



Sprzęt badawczy 

Mikroskop skaningowy           Mikroskop świetlny    Mikroskop stereoskopowy 

 

Mikroskopy stereoskopowe  Komory hodowlane        Aparaty Tullgrena  
           standardowe 



Przykłady tematów prac magisterskich   
 

• Chrząszcze ryjkowcowate (Coleoptera, Curculionoidea) w zbiorach Zakładu 
Zoologii UMCS  

• Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) wybranych zbiorowisk łęgowych 
Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego 

• Kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) wybranych środowisk rezerwatu 
torfowiskowego „Jezioro Brzeziczno”  

• Wpływ temperatury na cykl życiowy wciornastka chryzantemowca Thrips 
nigropilosus (Insecta: Thysanoptera)  

• Gniazda ptaków jako siedlisko życia bezkregowców 

• Morfologia porównawcza larw drugiego stadium wciornastków z rodzaju 
Odontothrips (Thysanoptera, Insecta) 

• Badania nad liczebnością szrotówka kasztanowcowiaczka (Carmeria ohridella) 
(Lepidoptera) w różnych siedliskach Lublina wraz z oceną wpływu 
stosowanych metod zwalczania na populacje stawonogów lądowych 

• Morfologia wczesnych stadiów rozwojowych Gabrius osseticus (Kolenati, 
1846) (Coleoptera, Staphylinidae) oraz uwagi o biologii.  

 



Sekcja Entomologiczna 

Przy Zakładzie Zoologii działa 
prężnie Sekcja Entomologiczna 
Studenckiego Koła Biologów, do 
której zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych studentów.   



Zapraszamy do 
naszego Zakładu 


