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Największe osiągnięcia naukowe i organizacyjne  

Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii. 

Badawcze: 

1. Charakterystyka zależności pomiędzy stopniem zanieczyszczenia środowiska a 

możliwościami detoksykacyjnymi owadów. 

 opisanie mechanizmów kompensacyjnych występujących u owadów, umożliwiających 

tolerowanie zanieczyszczeń w środowisku; 

 scharakteryzowanie wzorców aktywności wybranych enzymów detoksykacyjnych dla 

wybranych gatunków bezkręgowców lądowych; 

 oszacowanie kosztu fizjologicznego ponoszonego przez zwierzęta pozostające pod presją 

czynników antropogenicznych; 

 opisanie wpływu wybranych ksenobiotyków na długość życia, reprodukcję, płodność 

modelowych gatunków owadów; 

 opisanie znaczenia płci, rodzaju oraz strategii pobierania pokarmu, dla uruchamiania 

mechanizmów obronnych związanych z nasileniem enzymatycznych szlaków 

detoksykacyjnych; 

 ocena wpływu zanieczyszczeń na stopień uszkodzeń DNA u wybranych gatunków owadów. 

2. Fizjologia, biochemia i behawior pająków. 

 Przedstawienie syntetycznego podsumowania wiedzy o strategiach adaptacyjnych pająków 

do warunków silnego skażenia gleb i ich ofiar. Stwierdzenie uwarunkowań genetycznych. 

Wskazanie znaczących różnic między pająkami budującymi sieci i pająkami aktywnie 

polującymi na zdobycz. 

 Wykorzystanie miana Hsp70 jako biomarkera stresu środowiskowego u pająków (Xerolycosa 

nemoralis). 

 Przeprowadzenie analizy budowy centralnego układu nerwowego u pająków. 

 Porównanie efektów działania na poziomie komórkowym stresorów naturalnych (wysoka 

temperatura, brak pokarmu) i antropogennych (pestycydy, metale) u behawioralnie 

zróżnicowanych gatunków pająków pochodzących z terenów w różnym stopniu 

zanieczyszczonych działalnością przemysłu. Wykazanie, że zmiany apoptotyczne 

i nekrotyczne w różnych narządach mogą stanowić wrażliwy i wczesny wskaźnik 

chronicznie działającego stresu. 

 Wykazanie, że reakcje antyoksydacyjne u pająków są gatunkowo specyficzne i zależą od 

wcześniejszej preekspozycji organizmu na zanieczyszczenia. 

 Wykazanie, że niezależnie od charakteru stosowanych czynników stresogennych 

(antropogenne, naturalne) poziom uszkodzeń DNA u samców pająków jest większy niż u 

samic. Stwierdzenie, że niezależnie od płci, efekty genotoksyczne w hemocytach są 

większe niż w komórkach gruczołu jelita środkowego. 

3. Fizjologia i biochemia agrofagów. 

 Opisanie zdolności detoksykacyjnych u Cameraria ohridella zależnych od zmian warunków 

środowiskowych w kolejnych sezonach wegetacyjnych a także w kolejnych generacjach 

pojawiających się w danym roku. 



 Określenie zmian w aktywności glikolitycznej i proteolitycznej enzymów przewodu 

pokarmowego szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) w wyniku zastosowania 

pestycydu neonikotynoidowego, imidaklopridu, celem jego zwalczania. 

 Wykazanie użyteczności dwu rodzaju pułapek (feromonowych i pokarmowych) 

w zwalczaniu szkodnika upraw kukurydzy, zachodniej stonki kukurydzianej (Diabrotica 

virgifera), w zależności od stadium rozwojowego i odmiany kukurydzy (bardzo wczesnej, 

wczesnej lub późnej)oraz warunków pogodowych. 

 Wyznaczenie profilu aktywności glikolitycznej przewodu pokarmowego zachodniej stonki 

kukurydzianej (Diabrotica virgifera) oraz określenie ich wrażliwości na wybrane inhibitory. 

 Opisanie potencjału reprodukcyjnego oraz ekspresji witelogenin u Spodoptera exigua z linii 

selekcjonowanej w kierunku odporności na kadm. 

 Wyizolowanie oraz dokonanie analizy sekwencji genu dla witelogenin z osobników 

S. exigua z linii selekcjonowanej z analizą różnic sekwencji względem linii kontrolnej. 

 Prześledzenie tempa/poziomu ekspresji, zawartości oraz rozmieszczenia witelogenin 

w ciele samic S. exigua w zależności od wieku owada i jego pochodzenia (linia 

selekcjonowana lub kontrolna) z użyciem technik RT-PCR, WB i metody 

immunohistochemicznej. Wskazanie powiązania procesów syntezy witelogenin 

z ograniczeniami w reprodukcji. 

 Charakterystyka wybranych marketów stresu (HSP70, uszkodzenia DNA, stosunek 

ADP/ATP) u Spodoptera exigua z uwzględnieniem zmian wynikających z wielopokoleniowej 

selekcji. 

 Opisanie przejawów plastyczności „wewnątrzpokoleniowej” (rozwojowej i fenotypowej) 

oraz oszacowanie możliwości występowania plastyczności przekazywanej między 

pokoleniami i/lub występowania zmian epigenetycznych a także genetycznych 

w selekcjonowanej linii S. exigua. 

4. Fizjologia i biochemia rodzaju Parnassius sp. 

 Wykazanie zależności między stężeniem cyjanogennych glikozydów (np. sarmentozyna) 

w roślinie żywicielskiej a ich obecnością w organizmie larw i imago gatunków z rodzaju 

niepylak (Parnassius sp.).  

 Zaproponowanie wykorzystania koncepcji stopniodni dla rozwoju gąsienic niepylaka apollo 

(Parnassius apollo) w predykcji czasu niezbędnego do pojawienia się imago. Wykazanie 

zależności między temperaturą i opadami. 

5. Neurobiologia i behawior owadów. 

 Określenie oddziaływania kofeiny na wzorzec ekspresji receptora AdoR w czasie rozwoju 

larw Drosophila melanogaster. 

 Opracowanie systemu do iniekcji związków bio- i neuroaktywnych dla owadów, badanie 

relacji dawka-efekt behawioralny. 

 Opracowanie systemu do analizy działania repelentnego i atraktantnego substancji lotnych 

dla owadów. 

 Opracowanie systemu do cyfrowej rejestracji oraz analizy aktywności lokomotorycznej 

owadów.. 

 Wyselekcjonowanie linii mutantów świerszcza domowego (Acheta domesticus) o różnym 

kolorze oczu (white i yellow). 

6. Nanoekotoksykologia. 

 Opisanie toksyczności wybranych nanocząstek (tlenku grafenu oraz nanodimentów) 

w modelu in vivo w zależności od czasu ekspozycji oraz stężenia nanocząstek w pokarmie. 



 Określenie zależności między stopniem toksyczności wybranych nanocząstek z ich cechami 

fizyko-chemicznymi, stężeniem oraz czasem narażenia. 

 Wskazanie mechanizmów leżących u podłoża efektów toksycznych wywoływanych przez 

nanocząstki (opisanie znaczenia procesów wolnorodnikowych i wzrostu reaktywnych form 

tlenu w komórkach). 

 Wskazanie na możliwości powstawania uszkodzeń mechanicznych, powodowanych przez 

nanoczastki zwłaszcza w nabłonku jelita zwierząt. Stwierdzenie silniejszego potencjał do 

generowania uszkodzeń w przypadku tlenku grafenu w porównaniu do nanodiamentów. 

 Opisanie zmian w rozwoju zwierząt oraz strukturze narządów reprodukcyjnych u Acheta 

domesticus eksponowanych na nanodiamenty oraz tlenek grafenu w pokarmie. Wykazanie 

silnego wpływu tych nanocząstek na ilość składanych jaj, sukces klucia oraz czas rozwoju 

potomstwa u Acheta domesticus.  

 Stwierdzenie licznych uszkodzeń oraz zmian degeneracyjnych w gonadach osobników 

rodzicielskich, zwłaszcza samców A. domesticus wynikających ze spożycia pokarmu 

zanieczyszczonego tlenkiem grafenu. 

 Szczegółowe opisanie potencjału genotoksycznego (stopień uszkodzeń DNA) tlenku 

grafenu oraz nanodiamentów w funkcji czasu, drogi narażenia i stężenia tych nanocząstek 

u wybranych gatunków bezkręgowców. 

7. Relacje między owadami a rośliną żywicielską (Berkheya coddii) – hyperakumulatorem 

niklu. 

 Opracowanie techniką mikrowiązki protonowej (PIXE) map rozmieszczenia 9 pierwiastków 

w różnych narządach wewnętrznych roślinożernej biedronki (Epilachna nylanderi) oraz 

wykazanie ich roli w zróżnicowanych mechanizmach ochrony owada przed toksycznością 

niklu. Badania wykonano we współpracy z uczonymi z ITHEMBA LABS w RPA.  

8. Potencjał ekologiczny i funkcjonalny zbiorników zaporowych. 

 Zakończenie strategicznego projektu badawczego „Zintegrowany system wspomagający 

zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” oferującego rozwiązanie problemów 

związanych z obniżaniem się potencjału ekologicznego i funkcjonalnego zbiorników 

zaporowych w wyniku ich starzenia się i presji wynikających z zagospodarowania 

przestrzennego obszaru zlewni przy oczekiwanym jednocześnie wzroście wymagań tego 

potencjału. Rozwiązania opracowano w oparciu o dogłębne, interdyscyplinarne badania 

zbiornika Goczałkowickego. Opracowano system oparty na numerycznym modelu 

zbiornika zaporowego wykorzystujący wyniki badań z monitoringu badawczego 

i operacyjnego i tworzonych na tej podstawie scenariuszy, które powinny umożliwiać 

bieżącą ocenę stanu jakościowego i funkcjonalnego zbiornika oraz symulowanie 

i prognozowanie jego zmian. Wypracowany system będzie służyć efektywniejszemu 

planowaniu i zarządzaniu eksploatacją zbiorników zaporowych, podejmowaniu racjonalnych 

decyzji tak, aby chronić potencjał ekologiczny zbiorników przy jednoczesnym utrzymaniu 

ich funkcji. 

 

Organizacyjne: 

1. Projekty badawcze. 

 Nazwa konkursu: Opus 5; Nr grantu: UMO-2013/09/B/NZ9/01754; Kierownik: dr hab. Maria 

Augustyniak; Zespół: dr hab. Agnieszka Babczyńska, dr hab. Alina Kafel, dr Agnieszka 

Zawisza-Raszka, dr Monika Tarnawska, mgr Anna Płachetka-Bożek. Temat: Potencjał 

reprodukcyjny oraz ekspresja witelogenin u Spodoptera exigua z linii selekcjonowanej 

w kierunku odporności na kadm.  



 Jednostka finansująca: UE, MNiSW; Nr grantu: POIG 01.01.02-24-078/09; Kierownik: prof. 

dr hab. Paweł Migula; Zespół: interdyscyplinarny 13 zespołów z 4 instytucji. Temat: 

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap). 

Czas realizacji: lata 2009-2014. 

 Nazwa konkursu: Preludium 8; Nr grantu UMO-2014/15/N/NZ4/01931; Kierownik: mgr 

Marta Sawadro-Wieczorek (opiekun naukowy: dr hab. Agnieszka Babczyńska); Temat: Rola 

neuropeptydów alatoregulujących w wybranych procesach fizjologicznych, w różnych stadiach 

ontogenezy pająka Parateatoda tepidariorum (Araneae, Theriididae). Czas realizacji: 

10.08.2015 –09.08.2017. 

 Nazwa konkursu: Preludium 8; Nr grantu UMO-2014/15/N/NZ4/045058; Kierownik: mgr 

Agata Bednarek (Opiekun naukowy: dr hab. Agnieszka Babczyńska). Temat: Rola 

ekdysteroidów w wybranych procesach fizjologicznych poprzez analizę wskazanych genów 

Halloween oraz receptorów jądrowych, w różnych stadiach ontogenezy pająka Parasteatoda 

tepidariorum (Araneae, Theriididae). Czas realizacji: 10.08.2015 –09.08.2017. 

 Nazwa konkursu: Preludium 10; Nr grantu UMO-2015/19/N/NZ1/00318; Kierownik: 

mgr Anna Płacheka-Bożek (Opiekun naukowy: dr hab. Maria Augustyniak). Temat: 

Charakterystyka wybranych aspektów genetycznych i epigenetycznych u Spodoptera exigua po 

wieloletniej selekcji w kierunku oporności na kadm. Czas realizacji: 2016-2019. 

 Realizacja umowy konsorcjum (IPIŚ PAN Zabrze, UŚ Katowice, IETU Katowice, MGGP S.A.) 

na rzecz RZGW Gliwice (umowa nr 1/EZ/ZD/ZG/2016); Kierownik: dr hab. Maciej Kostecki 

(IPIŚ)/dr Bartosz Łozowski (UŚ)/dr Joachim Bronder (IETU)/mgr inż. Monika Piszczek 

(MGGP S.A.). Temat: "Program rekultywacji zbiorników zaporowych w zlewni Kłodnicy". 

 Zleceniodawca: Gmina Miasta Jaworzno (Umowa nr IM.IMF.272.1.40.2015); Kierownik: 

dr Woźnica Andrzej; Zespół: Migula P., Łozowski B., Jarosz W., Pasierbiński A., 

Krodkiewska M., Siudy A., Pszczeliński Ł., Zarychta A. Temat: Waloryzacja stanu 

ekologicznego zbiornika Sosina w Jaworznie wraz z wytycznymi do projektu jego rekultywacji. 

Czas realizacji 31.03.2015 – 15.12.2015. 

2. Patenty i wzory użytkowe. 

 Maria Augustyniak, Tomasz Sawczyn: Prawo ochronne nr 68423 na wzór użytkowy pt.: 

Klatka na owady i/lub inne drobne bezkręgowce – Cage for insects and/or small 

invertebrates (Okres ochrony rozpoczynający się w dniu 2014-01-17). Decyzja z dnia 20 

października 2015. Nr prawa wyłącznego: RWU.068423. 

 Maria Augustyniak, Piotr Łaszczyca, Paweł Migula, Andrzej Woźnica, Roman Mańka, Piotr 

Sabatowski: Prawo ochronne na wzór użytkowy pt. „Klatka do prowadzenia monitoringu 

stanu zdrowia zwierząt i eksperymentów, zwłaszcza na rybach w mezokosmach (okres 

ochrony rozpoczynający się w dniu 2014-07-28). Decyzja z dnia 07 marca 2016. Nr prawa 

wyłącznego: RWU.068708. 

 Zgłoszenie patentowe nr WIPO ST10/C PL4040131 System oraz sposób szacowania 

liczebności ryb w zbiornikach wodnych. Biuletyn Urzędu Patentowego RP 25:45, 2014. 

 Zgłoszenie patentowe nr P.417456 Sposób pomiaru akwenów i zestaw do pomiaru 

akwenów. 

 Zgłoszenie patentowe nr P.412264 Brama kalibracyjna do pomiarów sonarowych 

wykorzystywanych w analizie batymetrycznej i szacowaniu liczebności oraz wielkości 

obiektów, na przykład ryb, w toni zbiorników wodnych. 

3. Projekty dydaktyczne w ramach Programu POWER. 

 Koordynacja i administracja projektu „NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów 

Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój 

ich kompetencji zawodowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 



(POWER), Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  

 Koordynacja i administracja projektu "Bio-PRO: Ewolucja Bio- PROfesjonalizmu - wysokiej 

jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych WBiOŚ" 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Oś priorytetowa: III. 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 

wyższym. 

4. Konferencje i promocja nauki. 

 Organizacja IV Krajowej Konferencji Arachnologicznej, 9-11 września 2016 r. 

 Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców – ARTHROPOD, lata 2012-

2016. 

 Organizacja „Tygodnia Mózgu” w Katowicach (od 2011 r.). 

 Udział w organizacji „Nocy Biologów”. 

 Udział w organizacji „Śląskiego Festiwalu Nauki 2016”. 

 Współpraca z Akademią Młodych Biologów Lykeion (Pałac Młodzieży w Katowicach), 

koordynacja i opieka na projektami badawczymi. 

 Wystąpienia na Sympozjum naukowych "Kognitywistyka na uniwersytecie i na rynku pracy" - 

17 maja 2015, WNS, UŚ, Katowice. 

 Wystąpienia na I i II Międzynarodowym Sympozjum Neurodydaktyki – 23-25 października 

2015/21-23 października 2016, WBiOŚ UŚ, Katowice. 


