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Nazwisko i imię osoby 

odpowiedzialnej - stopień 

naukowy – istotne 

kwalifikacje praktyczne  

dr hab. Andrzej Demetraki-Paleolog 

Jednostka oferująca 

przedmiot 

Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 

Cel modułu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ekologicznymi podstawami 

migracji gatunków roślinnych i zwierzęcych zasiedlających ekosystemów 

płynących i stojących wód powierzchniowych. Poznanie mechanizmów i 

konsekwencji migrowania gatunków, roli różnych barier dla migrujących 

gatunków, skuteczności lub braku skuteczności wypierania jednych gatunków 

przez inne. Zapoznanie się z aspektami prawnymi dotyczącymi postępowania 

z obcymi gatunkami i z ustawodawstwem dotyczącym różnych aspektów 

migracji naturalnej i wspomaganej przez człowieka. Pogłębienie wiedzy na 

przykładzie przeglądu gatunków obcych w faunie i florze polskich zbiorników 

wodnych. 

Treści modułu kształcenia Przedmiot z dziedziny ekologii – dotyczy ekologicznych podstaw migracji 

gatunków roślinnych i zwierzęcych zasiedlających ekosystemy wód płynących 

i stojących. Opisuje mechanizmy i konsekwencje migrowania gatunków, 

pokonywania przez nie różnych barier, skuteczności lub braku skuteczności 

wypierania jednych gatunków przez inne. W programie znajdują się aspekty 

prawne dotyczące postępowania z obcymi gatunkami i elementy 

ustawodawstwa dotyczące różnych aspektów migracji naturalnej i 

wspomaganej przez człowieka. W ramach programu znajduje się również 

przegląd gatunków obcych w faunie i florze polskich zbiorników wodnych. 
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Planowane formy/ 

działania/ metody 

dydaktyczne 

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, przygotowanie prezentacji, gry 

decyzyjne 

 

 


