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Proponowane tematy prac magisterskich dla studentów studiów magisterskich 
Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych 

w roku akademickim 2014/2015 
 
 
 

MONITORING GEOEKOSYSTEMÓW 
  
 
 
PROF. NZW. DR HAB. ZBIGNIEW ZWOLIŃSKI 
 

1. Analiza morfometryczna form łachowych Amazonki 

2. Przebieg mieszania wód Solimoes i Rio Negro 

3. Analiza zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi 

a. w dorzeczu Parsęty lub 

b. 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. 

4. Waloryzacja przyrodnicza rzeki ….do wyboru 

5. Hydromorfologiczna ocena wybranych cieków w krajobrazie nizinnym metodą RHS 

(River Habitat Survey). 

6. Zróżnicowanie wybranych parametrów chemizmu wód starorzeczy. 

7. Analiza wdrażania Dyrektywy Ramowej Wodnej w województwie …. (dla wybranych 

zlewni rzek). 

8. Zarządzanie obszarami Natura 2000 w dolinach rzecznych w wybranych krajach Unii 

Europejskiej. 

9. Analiza struktury wewnętrznej użytkowania ziemi 

a. Zlewnia górnej Parsęty 

b. Wyspa Wolin 

c. Stacje Bazowe ZMŚP 

d. Dowolny obszar 

10. Analiza struktury i funkcjonowania krajobrazu - relacje pomiędzy biotycznymi i 

abiotycznymi komponentami środowiska przyrodniczego 

11. Oceny potencjału środowiska i możliwości wykorzystania w planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 

a. Użytkowe aspekty funkcjonowania krajobrazu 
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b. Metody służące określeniu zasobowych i użytkowych potencjałów środowiska 

c. Metody wykorzystywane w landscape services 

d. Oceny aktualnego sposobu użytkowania krajobrazu oraz zmian czasowych i 

przestrzennych 

e. Analizy i oceny krajobrazu w wybranych opracowaniach planistycznych 

(opracowanie ekofizjograficzne, studium ochrony krajobrazu i in.) 

12. Oceny zmian w środowisku wywołane antropopresją 

13. Zasady i metody ochrony i kształtowania środowiska 

a. Pozyskiwanie i przetwarzanie metodami GIS danych z zasobów Głównego 

Inspektoratu OŚ i baz danych Europejskiej Agencji OŚ 

b. Prawne aspekty ochrony i kształtowania środowiska 

c. Interpretacja danych o stanie komponentów środowiska na tle 

obowiązujących norm 

14. Globalne i regionalne problemy środowiska przyrodniczego 

15. Wyznaczenie stref morfoklimatycznych świata 

16. Możliwość zgłoszenia dowolnego tematu 

 

Propozycja winna obejmować: temat, dane, metody, obszar 

 


