
 
Proponowane tematy prac magisterskich dla studentów 

studiów magisterskich Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych 
w roku akademickim 2016/2017 

 

Geografia ze specjalnością Ekologia miasta 
 
DR HAB. BARBARA ANTCZAK-GÓRKA 
 

1. Rzeźba antropogeniczna w dolinie Warty w Poznaniu i najbliższej okolicy. 

 
PROF.  UAM DR HAB. IWONA HILDEBRANDT-RADKE 
 
1. Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji stanowiska archeologicznych w 
Kotlinie Kolskiej 
2. Geomorfologia antropogeniczna Poznania 
3. Geomorfologia antropogeniczna Kalisza. 
 
 
PROF. UAM DR HAB. GRZEGORZ KOWALEWSKI 
 
1. Kartowanie i analizy przestrzenne roślinności w obrębie miast, sieci 
komunikacyjnej, obszarów wiejskich, lasów, bagien i mokradeł, jezior. W trakcie 
pracy możliwość (konieczność) pogłębienia wiedzy o florze i roślinności 
2. Przemiany krajobrazu, zwłaszcza w obrębie zlewni jezior i mokradeł oraz 
przemiany sieci hydrograficznej na podstawie analiz archiwalnych materiałów 
teledetekcyjnych i kartograficznych oraz źródeł historycznych 
3. Geografia kultury i religii – analiza zmienności czasowej i przestrzennej życia 
religijnego, obiektów kultu, zamków, dworów i pałaców, cmentarzy, miejsc kaźni 
4. Detekcja różnic regionalnych wywołanych okresem zaborów 
 
Zakres przestrzenny: szczególnie interesuje mnie wschodnia Wielkopolska i Poznań, niemniej 
priorytet mają preferencje piszącego pracę. 
Zakres metodyczny: narzędzia analiz przestrzennych, obsługa baz danych i narzędzia analiz 
statystycznych (podstawowych i wielowymiarowych): MIPS, QGIS, R. 

 
PROF. UAM DR HAB. MARIUSZ LAMENTOWICZ 
 
1. Zmiany klimatu w ostatnich 4000 lat w Polsce północnej. 
2. Historia torfowiska Stare Biele. 
3. Rekonstrukcja pożarów na podstawie analizy węgli drzewnych. 
4. Akumulacja węgla w torfowiskach Polski w ciągu ostatnich 4000 lat 
5. Wpływ człowieka na funkcjonowanie torfowisk w ostatnim tysiącleciu.  
6. Własne propozycje tematów badań dotyczących np. bioróżnorodności, ochrony i 
zarządzania obszarami chronionymi. 
7. Wpływ ocieplenia klimatu na ekosystem torfowisk mszarnych: eksperymenty 
manipulacyjne. 
8. Zmiany klimatu i wpływu człowieka zapisane w torfowiskach Łotwy, Finlandii i 
Rosji.  
9. Historia pożarów i zmian hydrologicznych Puszczy Białowieskiej. 



 
Wszystkie tematy związane są z interdyscyplinarnymi, międzynarodowymi projektami prowadzonymi w 
Pracowni Ekologii i Monitoringu Mokradeł (www.climpeat.pl; www.wetman.pl). Prace magisterskie są 
publikowane w wysokiej rangi czasopismach naukowych 

 
 
PROF. UAM DR HAB. MIROSŁAW MAKOHONIENKO 
 
(1) Wpływ antropopresji  na ekosystemy jeziorne miasta Poznania w świetle 
analizy okrzemkowej (zagadnienie: zmiany trofii, zanieczyszczenia, wahania 
poziomu wód) 
(2) Jakość życia w mieście w opinii mieszkańców aglomeracji poznańskiej  
(3) Retencja wodna w mieście – szanse i zagrożenia dla funkcjonowania 
małych cieków w aglomeracjach miejskich 
(4) Przemiany krajobrazu doliny Warty w wyniku czynników naturalnych i 
antropogenicznych 
(5) Ekologia miasta zapisana w przyrostach słojów drzewnych 
(6) Analizy przemian szaty roślinnej Poznania (i miast Wielkopolski) w zapisie 
palinologicznym 
(7) Analiza zmian użytkowania gruntów obszarów miejskich na podstawie 
kartografii historycznej  
(8) Rozwój przestrzenny miast Wielkopolskich w analizie źródeł 
kartograficznych  
(9) Historia torfowisk Poznania i okolic – problemy retencji wodnej (możliwe 
analizy – palinologiczne, makroskopowych szczątków roślinnych, geochemiczne)  
(10)   Archeologia średniowiecznego Poznania – badania paleoekologiczne 
miejskich stanowisk archeologicznych (studia geo- i bioarcheologiczne) 
(11) Dendroekologia – zapis zmian klimatu i działalności człowieka w 
przyrostach słojów drzew (badania na terenie Poznania i okolic, na ziemi łódzkiej) 
(12) Historia lasów komunalnych, cmentarzy miejskich, zabytkowych alei 
zapisana w słojach drzew  
(13) Ewolucja krajobrazów miejskich - badania zmian środowiska na obszarze 
planowanego Geoparku Morasko w obrębie aglomeracji poznańskiej 
(14) Badania geologiczne osadów biogenicznych w dolinach cieków wodnych 
Poznania 
(15) Badania funkcjonowania zlewni małych rzek w Poznaniu (w zapisie 
geochemicznym) 
(16) Zmiany użytkowania gruntów w zlewniach cieków wodnych Poznania w 
świetle kartografii historycznej 
(17) Systemy informacji geograficznej w analizie przestrzennej układów 
miejskich 
(18) temat wolny zgłoszony przez magistranta – uzgodniony w dyskusji 
 
 

PROF. UAM DR HAB. MACIEJ MAJOR 
 
1. Funkcjonowanie geoekosystemów jezior i zagłębień bezodpływowych na obszarze 
młodoglacjalnym (dorzecze Parsęty, Pomorze Zachodnie). 
2. Migracja zanieczyszczeń w zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu. 
 
 



UWAGA: tematy realizowane mogą być dla  innych obszarów badawczych – proponowane zwłaszcza 
Wielkopolska, Kujawy, Polska środkowa, Pomorze. Istnieje możliwość modyfikacji tematów oraz po 
uzgodnieniu, podjęcie tematu indywidualnie zaproponowanego – zwłaszcza związanego z miastem 
Poznaniem lub aglomeracją poznańską 

 
 
PROF. UAM DR HAB. MAŁGORZATA MAZUREK 
 
1. Przestrzenna i czasowa zmienność użytkowania terenu w zlewniach miejskich 
(Poznań np. Junikowski Potok, Cybina)  
2. Obieg wody w zlewniach zurbanizowanych i podmiejskich 
3. Geobaza np. zasobów architektoniczno-historycznych/parków krajobrazowych 
regionu/gminy … 
 
UWAGA: tematy realizowane mogą być dla różnych obszarów badawczych – proponowane 
Wielkopolska i Pomorze Zachodnie. 
Istnieje możliwość modyfikacji tematów oraz po uzgodnieniu, podjęcie tematu indywidualnego z 
zakresu geomorfologii dynamicznej/hydrologii/GIS 

 
PROF. UAM DR HAB. KRYSTYNA MILECKA 
 

1. Rośliny egzotyczne i ciepłolubne w mieście (Poznaniu lub innym) na tle 
specyficznych uwarunkowań ekologicznych (w tym miejska wyspa ciepła). 

2. Wykorzystanie terenów zieleni w Poznaniu, zależność od miejsca 
zamieszkania, statusu społecznego i finansowego.  

3. Nieużytki w Poznaniu – możliwości zagospodarowania 
 
PROF. UAM DR HAB. IWONA PIOTROWSKA 
 

1. Ścieżki dydaktyczne przykładem kształcenia kompetencji geograficznych 
2. Parki narodowe i krajobrazowe jako formy ochrony i edukacji środowiska 

przyrodniczego 
3. Rola edukacji geograficznej w kształtowaniu świadomości  
4. Wpływ procesów demograficznych na potencjalne możliwości rozwoju 

edukacji 
5. Zlewnia Różanego Strumienia i jej możliwości wykorzystania w edukacji 

geograficznej 
6. Wykorzystanie Zlewni Różanego Strumienia w kształceniu kompetencji 

geograficznych / edukacji geograficznej 
7. Rola obserwacji terenowych w kształtowaniu / edukacji geograficznej 
8. Procesy migracyjne a system kształcenia.   

 
PROF. UAM DR HAB. GRZEGORZ RACHLEWICZ 
 

1. Oddziaływanie zjawisk kriogenicznych w środowisku miasta 
2. Wpływ jakości powietrza atmosferycznego w miastach na procesy wietrzenia 

materiałów budowlanych 
3. Analiza historycznych zmian układu komunikacyjnego miasta – badania 

geoarcheologiczne (z prof. M. Makohonienko) 
 
PROF. UAM DR HAB. ALFRED STACH 
 



Zakres problematyki – tematyka naukowa w której się specjalizuję w ostatnich latach 
Potencjalni magistranci mogą zaproponować własne tematy mieszące się w zakresach  

 Statystyka danych przestrzennych: estymacje i symulacje przestrzenne w oparciu o 
dane punktowe i obszarowe (geostatystyka klasyczna i wielopunktowa) 

 Optymalizacja próbkowania przestrzennego i sieci monitoringowych 

 Analizy wielokryterialne do potrzeb planowania przestrzennego 

 Optymalizacja lokalizacji ze względu na popyt i dostępność komunikacyjną 

 Analiza termalnych obrazów satelitarnych – trendy czasowe i zmienność 
przestrzenna warunków topoklimatycznych. 

 Analiza struktury środowiska i tendencji jego zmian na obszarach wysokiej Arktyki 
(Spitsbergen) 

 Analiza morfometryczna rzeźby 
 
 
Robocze, przykładowe, tematy prac magisterskich:  

1. Struktura przestrzenna, zasięg i wydajność ekstremalnych opadów dobowych na 
terenie Polski. 

2. Wpływ typu algorytmu, liczebności, konfiguracji przestrzennej i charakterystyk 
statystycznych danych punktowych na jakość interpolacji. 

3. Zmiany rzeźby terenu mikrozlewni rolniczej wywołane denudacją naturalną i 
agrotechniczną w skali 10 lat 

4. Zastosowanie fotografii cyfrowej do analizy przestrzennej zmienności gleb na 
obszarach młodoglacjalnych 

5. Geostatystyczna estymacja i symulacja cech fizykochemicznych wody w sieciach 
rzecznych 

6. Optymalizacja metodyki estymacji ładunków substancji w transporcie rzecznym 
7. Zastosowanie krigingu Poissona i symulacji do analizy rozkładów przestrzennych 

wybranych charakterystyk społeczno-ekonomicznych w gminach (cała Polska). 
8. Zmiany środowiska na terenie Polski w latach 2000-2015 na podstawie analizy 

wskaźników satelitarnych z czujnika MODIS (poszczególne regiony/cały kraj). 
9. Zmienność czasoprzestrzenna bilansu cieplnego warstwy czynnej wieloletniej 

zmarzliny – Spitsbergen Zachodnie (2 tematy: jeden z wykorzystaniem wyników 
bezpośrednich pomiarów, drugi w oparciu o rejestracje termowizyjne). 

10. Zastosowanie symulacji układów przestrzennych do 3-wymiarowej rekonstrukcji 
struktur sedymentacyjnych (a także innych złożonych struktur przyrodniczych i 
społeczno-gospodarczych). 

 

 
PROF. UAM DR HAB. JÓZEF SZPIKOWSKI 
 

 Geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju sieci komunikacyjnej na obszarach 
młodoglacjalnych (Pojezierze Drawskie) 

 Hydrochemiczna analiza zlewni małych zbiorników bezodpływowych (wybrane 
przykłady z obszarów młodoglacjalnych) 

 Zapis procesów denudacji stoków w osadach zagłębień wytopiskowych 
(Pojezierze Drawskie) 

 Zapis denudacji antropogenicznej w morfologii i osadach teras rolnych 
(zlewnia Perznicy, Pojezierze Drawskie) 

 Natężenie denudacji agrotechnicznej na podstawie rozmieszczenia teras 
rolnych w wybranych zlewniach Polski (analiza z zastosowaniem metod GIS) 

 Potencjalna erozja wodna dla wybranych zlewni młodoglacjalnych (analiza z 
zastosowaniem metod GIS) 



 Uwarunkowania i wielkość erozji wodnej gleb na stokach o zróżnicowanym 
użytkowaniu rolniczym na podstawie eksperymentu terenowego 

 Uwarunkowania i wielkość akumulacji niweoeolicznej (Pojezierze Drawskie) 

 Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach silnej presji antropogenicznej 
(na wybranych przykładach z Polski) 

 Wpływ danej i obecnej zabudowy hydrotechnicznej na funkcjonowanie 
systemów rzecznych Pomorza Zachodniego (na wybranym przykładzie zlewni 
rzecznej) 

 Wpływ dawnych systemów melioracyjnych na obieg wody i środowisko 
przyrodnicze zlewni Pomorza Zachodniego (na wybranych przykładach)  

 Własne propozycje studentów z zakresu monitoringu, uwarunkowań, stanu i 
przemian środowiska geograficznego 

 
 
PROF. UAM DR HAB. ZBIGNIEW ZWOLIŃSKI 
 

Możliwość zgłoszenia dowolnego tematu 

Propozycja winna obejmować: 
temat, dane, metody, zakres czasowy, obszar. 

Źródła danych przestrzennych dla obszaru Polski nieodpłatnie 

udostępnianych w Internecie, ich ocena pod względem aktualności, 

dokładności danych, ich atrybutów 

Dotyczy danych możliwych do ściągnięcia w postaci plików wektorowych lub 
rastrowych (przykładowy adres: http://dataservice.eea.europa.eu/ 
dataservice/available2.asp?type=findkeyword&theme=Geographic&), danych 
udostępnianych przez serwery WMS do podglądu/wyświetlenia np. w programach 
geoinformacyjnych (przykładowy adres serwera WMS: http:// 
maps.geoportal.gov.pl/wms_topo/wmservice.aspx), innych źródeł danych 
przestrzennych. 

Analiza struktury i funkcjonowania krajobrazu - relacje pomiędzy 

biotycznymi i abiotycznymi komponentami środowiska 

przyrodniczego 

1. Struktura i funkcjonowanie krajobrazu w różnych regionach Polski i świata 
2. Wykorzystanie gleb i roślin do indykacji struktury krajobrazu 
3. Delimitacja jednostek przyrodniczych i wykorzystywanie ich jako pól 

podstawowych różnorodnych ocen i waloryzacji krajobrazu 
4. Typologia i regionalizacja krajobrazu 
5. Waloryzacja krajobrazu pod kątem naturalności, stabilności i in. 
6. Stosowanie metod geoinformacyjnych do prezentacji zjawisk przestrzennych 

Oceny potencjału środowiska i możliwości wykorzystania w 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

1. Użytkowe aspekty funkcjonowania krajobrazu 
2. Metody służące określeniu zasobowych i użytkowych potencjałów środowiska 
3. Metody wykorzystywane w landscape services 
4. Oceny aktualnego sposobu użytkowania krajobrazu oraz zmian czasowych i 

przestrzennych  
5. Analizy i oceny krajobrazu w wybranych opracowaniach planistycznych 

(opracowanie ekofizjograficzne, studium ochrony krajobrazu i in.) 



Podstawy tworzenia bazy geoinformacyjnej dla środowiska 

przyrodniczego 

1. Wielkopolski 
2. dorzecza Parsęty 
3. wyspy Wolin 

praca wykonywana we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 
Propagacja błędów w konwersji danych przestrzennych 
Konwersja wektorowego modelu danych kartograficznych na rastrowy model danych 
kartograficznych przy różnych rozdzielczościach i dokładnościach oraz vice versa 
Analiza geomorfometryczna cyfrowych modeli wysokościowych 
dorzecza Parsęty lub 

1. wyspy Wolin lub 
2. dowolnego obszaru 

Praca powinna opierać się na danych wysokościowych o różnej rozdzielczości i 
dokładności: DTED2, SRTM, dane z LPIS, VMap Level2, map topograficznych 
1:10 000, ISOK. Wykorzystanie parametrów hipsometrycznych i 
geomorfometrycznych. 

Cyfrowe mapy geomorfologiczne i cyfrowe modele wysokościowe 

Wykorzystanie już wykonanych cyfrowych map geomorfologicznych (Niziny 
Wielkopolsko-Kujawskiej; Pojezierza Myśliborskiego i Niziny Szczecińskiej i innych) 
w zestawieniu z charakterystykami geomorfometrycznymi z cyfrowych modeli 
wysokościowych. 

Generalizacja treści cyfrowych map geologicznych / 

geomorfologicznych 

Na przykładzie różnych map tematycznych 

Tworzenie map rozczłonkowania rzeźby wybranych obszarów Polski 

1. Wykorzystanie interoperacyjności danych przestrzennych i oprogramowania 
GIS-owskiego przy tworzeniu map rozczłonkowania rzeźby 

2. Wykorzystanie indeksu TPI i innych 

Tworzenie map georóżnorodności dla wybranych obszarów Polski 

Wykorzystanie interoperacyjności danych przestrzennych i oprogramowania GIS-
owskiego przy tworzeniu map georóżnorodności całego środowiska przyrodniczego 
lub wybranych komponentów środowiska przyrodniczego 
Dobór map tematycznych i ich przystosowanie do zagadnień georóżnorodności 

Algorytmy do obliczeń charakterystyk geomorfometrycznych 

dorzeczy w Polsce na podstawie Komputerowej Mapy Podziału 

Hydrograficznego Polski 

Stworzenie skryptów i wykonanie obliczeń dla wybranych/wszystkich dorzeczy Polski 
wg MPHP oraz analiza morfometryczna wybranych dorzeczy. 

Modelowanie sieci rzecznej 

1. w dorzeczu Parsety lub 
2. dowolnym dorzeczu 

Wyznaczanie sieci rzecznej w oparciu o DEM o różnej rozdzielczości, przestrzenny 
rozkład opadów atmosferycznych i cechy fizyczne (w tym głównie przepuszczalność) 
osadów podłoża. Porównanie wymodelowanego rozkładu z rozkładem rzeczywistym. 

Modelowaniu zasięgu fali powodziowej na przykładzie 

1. dowolnej doliny lub 
2. doliny Warty w obszarze miasta Poznania lub  



3. doliny Parsęty na wybranych odcinkach. 
Jeśli rzeka Warta to wykorzystanie informacji udostępnionych przez Ośrodek 
Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej w Poznaniu. Jeśli 
Parsęta to główny nacisk na problem poprawnego odzwierciedlenia morfologii 
równiny zalewowej oraz koryta rzecznego, tzn. porównanie cyfrowych modeli terenu 
wygenerowanych z warstwic map topograficznych i pomiarów bezpośrednich (GPS 
referencyjny, tachimetr, inne). 

Dorzecze Amazonki 

1. Analiza geomorfometryczna koryta rzecznego Amazonki 
2. Analiza morfometryczna form łachowych Amazonki 
3. Przebieg mieszania wód Solimoes i Rio Negro 
4. Analiza geomorfometryczna archipelagu Anavilhanas  

Przestrzenna baza danych gleb 

1. dorzecze Parsęty 
2. wyspy Wolin 
3. dla potrzeb modelowania hydrologicznego. 

W bazie powinny zostać zgromadzone dane z World Reference Base for Soil 
Resources, map glebowo-rolniczych, innych źródeł informacji o glebach w obszarze 
dorzecza. Baza powinna ostatecznie zawierać wybrane charakterystyki fizycznych 
właściwości gleb. 

Analiza zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi 

na Stacjach Bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w 
Polsce 
Praca w oparciu o mapy topograficzne, bazy danych Corine Land Cover, zdjęcia 
satelitarne. Nawiązanie klas użytkowania i pokrycia terenu do systemu klasyfikacji 
U.S. Geological Survey (USGS Land Use and Land Cover Classification System) i 
innych. 

Oceny zmian w środowisku wywołane antropopresją 

1. Identyfikacja antropogenicznych zmian środowiska 
2. Oceny odporności i zagrożenia środowiska 

Zasady i metody ochrony i kształtowania środowiska 

Pozyskiwanie i przetwarzanie metodami GIS danych z zasobów Głównego 
Inspektoratu OŚ i baz danych Europejskiej Agencji OŚ 
Prawne aspekty ochrony i kształtowania środowiska 
Interpretacja danych o stanie komponentów środowiska na tle obowiązujących norm 

Analiza wrażliwości modelu RUSLE na przykładzie dowolnego 

obszaru Polski 

1. dorzecza Parsęty lub 
2. wyspy Wolin 
3. Wielkopolski 

Analizy geoinformacyjne przy zmiennych atrybutach i uwarunkowaniach modelu 
RUSLE 

Algorytm konwersji zdjęć skośnych na zdjęcia pionowe 

Cyfrowe przetwarzenie zdjęć skośnych na pionowe, które mogą być podstawą 
stworzenia ortofotomap i map geomorfologicznych na wybrzeżach klifowych wyspy 
Wolin 

Tematy różne 

1. Polska terminologia geoinformacyjna 



2. Integracja danych przestrzennych dla sieci rzecznych pochodzących z 
różnych źródeł 

3. Waloryzacja przyrodnicza rzeki ….do wyboru 
4. Waloryzacja geoturystyczna rzeki ….do wyboru 
5. Wyznaczenie stref morfoklimatycznych świata 
6. Dynamika rozmieszczenia pożarów na świecie 

http://lance-modis.eosdis.nasa.gov/cgi-bin/imagery/firemaps.cgi 
7. Polska terminologia geoinformacyjna 
8. Zróżnicowanie wybranych parametrów chemizmu wód starorzeczy 
9. Wskazania i zalecenia służące ochronie środowiska na dowolnym obszarze 
10. Morfometria drumlinów koło Starogardu Szczecińskiego 
11. Analiza wdrażania Dyrektywy Ramowej Wodnej w województwie …. (… dla 

wybranych zlewni rzek) 
12. Zarządzanie obszarami Natura 2000 w dolinach rzecznych w wybranych 

krajach Unii Europejskiej 
13. Globalne i regionalne problemy środowiska przyrodniczego 

 
 


