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Numer modułu zgodnie z planem 
studiów 

Os_S2_012 
 

Kierunek lub kierunki studiów Ochrona Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Rodzime populacje zwierząt a środowisko 
Native animal populations and the environment 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
 

fakultatywny 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I  

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe 

3 (1,52/1,48) 

Tytuł/stopień, imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za moduł 

Dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj 

Jednostka oferująca moduł 
 

Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony 
Bioróżnorodności, Zakład Hodowli i Ochrony 
Zasobów Genetycznych Bydła 

Cel modułu  
 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z 
tematem interakcji rodzimych populacji zwierząt 
(gatunki udomowione oraz dziko żyjące) i 
środowiska. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Ochrona zasobów genetycznych zwierząt  

Treści programowe modułu 
kształcenia  

Klasyfikacja gatunków zwierząt, ze względu na 
stopień zagrożenia oraz geograficzny zasięg 
występowania. Wpływ zmian środowiska 
przyrodniczego oraz działalności człowieka na 
populacje zwierząt. Zarządzanie populacjami 
zwierząt. Zagrożenia dla środowiska i rodzimych 
populacji wynikające z obecności gatunków 
inwazyjnych. Ochrona i wartość lokalnych ras 
zwierząt gospodarskich. Kierunki produkcji 
zwierzęcej związane z ochroną środowiska. 
Znaczenie korytarzy ekologicznych dla zwierząt 
dziko żyjących. Działania związane z utrzymaniem i 
odtwarzaniem zagrożonych rodzimych gatunków 
dzikiej fauny oraz rasami, liniami i odmianami 
zwierząt gospodarskich. 

Wykaz literatury podstawowej i 
uzupełniającej 
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biologiczną oraz wynikające z niej wytyczne dla 
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działań administracji ochrony przyrody 
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Środowiska, Warszawa. 
Głowiaciński Z. 2010. Introdukcja i mechanizmy 
sprzyjające inwazji zwierząt. W: Głowaciński Z., 
Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. [red.]. Księga 
gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski. 
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. 653-670. 
Pchałek M., Kupczyk P., Matyjasiak P., Juchnik A., 
2011. Efektywność ochrony korytarzy ekologicznych. 
Warszawa, Agencja Wydawnicza EkoPress. 
 

Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

wykład, ćwiczenia obliczeniowe, dyskusja, praca w 
grupie 

Sposoby weryfikacji oraz formy 
dokumentowania osiągniętych 
efektów kształcenia 

sprawdzian testowy, ocena wystąpienia 

 

 
 
 
 
 

 

 


