
M uu_uu OSN2_11  

Kierunek lub kierunki studiów Ochrona Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Interakcje zwierzęta środowisko /Interactions animals and 
environment  

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

Moduł fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia Studia niestacjonarne II stopnia 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku II 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

3(2/1) 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

Prof. dr hab. Roman Dziedzic 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, Zakład Ekologii 
Zwierząt i Łowiectwa 

Cel modułu Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z 
oddziaływaniem środowiska na świat zwierząt i zwierząt na 
środowisko. Wpływ środowiska na zwierzęta w aspekcie 
regresu gatunków i stymulacji wzrostu liczebności, 
zmniejszania i zwiększania areałów występowania. Wpływ 
zwierząt na siedliska w aspekcie modyfikacji siedlisk i 
uszkodzeń szaty roślinnej w agrocenozach i lasach.  

Treści modułu kształcenia 
-zwarty opis ok. 100 słów. 

W czasie realizowania przedmiotu przewidziane jest 
poruszanie problematyki związanej z egzystencją zwierząt 
dzikich w ekosystemach leśnych, agrocenozach i 
ekosystemach wodno-bagiennych. Ekologiczne 
uwarunkowania interakcji środowiskowych prowadzących do 
negatywnego wpływu na środowiska bytowania zwierząt, jak 
również sposoby ograniczania negatywnego wpływu zwierząt 
na środowiska. Problem oddziaływania na środowisko przez 
zwierzęta objęte ochroną gatunkową. Metody szacowania 
uszkodzeń i rekultywacji terenów przekształconych przez 
zwierzynę w różnych typach środowisk. Odpowiedzialność 
prawna za szkody wyrządzane przez zwierzęta dzikie w 
zróżnicowanych strukturach ekosystemów. Przedstawienie 
metodyki badań układów faunistyczno-florystycznych w 
naturalnych i zniekształconych przez człowieka ekosystemach. 
Wykonanie eksperymentów oraz podanie opisów związanych z 
technikami oceny stopni uszkodzeń roślinności poszczególnych 
ekosystemów (pomiary, zliczania, przeliczania, wycena, 
koszty). Oddziaływanie środowiska na zwierzęta będzie 
omawiane w aspekcie degradacji populacji zwierząt oraz 
wzrostu areału i liczebności. Preferencje życiowe zwierząt a 
zmiany antropogenne na przykładzie kopytnych, zajęcy, saren, 
lisów. Mechanizmy adaptacyjne zwierząt – gatunki plastyczne i 
konserwatywne. 
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 Michał Wójcik - Szacowanie Szkód Łowieckich, wyd. 
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Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

W zakresie metod dydaktycznych przewidziane są zajęcia 
wykładowe, jak również ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne. 
Tematyka wykładów realizowana będzie w oparciu o 
przygotowane prezentacje multimedialne, w których 
umieszczone będą fotografie, schematy związane z 
prowadzeniem badań oraz oceny stopnia uszkodzeń roślin 
przez zwierzęta, W miarę możliwości tematycznych i 
technicznych przedstawiane będą krótkie elementy filmowe 
związane z poruszaną problematyką. Tematyka ćwiczeń 
realizowana będzie w oparciu o przygotowane prezentacje 
multimedialne, pokazy slajdów z związanych z technicznymi 
aspektami prowadzenia oceny stopnia uszkodzeń. Dodatkowo 
w realizacji ćwiczeń uwzględnione będą elementy związane z 
przedstawieniem wybranych elementów sprzętu technicznego 
związanego z prowadzeniem oceny. W ramach ćwiczeń 
prowadzone będą dyskusję na poruszane tematy oraz 
zapoznanie słuchaczy z matematycznymi modelami obliczeń 
wielkości uszkodzeń i należnych kwot odszkodowań, w oparciu 
o techniki standardowe i komputerowe.  

 


