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Jednostka oferująca moduł Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

Cel modułu Zapoznanie studentów z pojęciami z dziedziny ekologii ogólnej

oraz organizacją przyrody na poziomie osobniczym, populacji,

biocenozy, ekosystemu i biosfery. Omówienie podstawowych

praw i  procesów ekologicznych. Zaznajomienie studentów ze

sposobami  wykorzystania  wiedzy  ekologicznej  w  ochronie

środowiska i ochronie przyrody.

Treści modułu kształcenia:

(zwarty opis ok. 100 słów, 

równoważniki zdań).

Ekologia  jako  nauka:  definicje,  prawa  i  pojęcia  ekologiczne.

Podstawowe  procesy  ekologiczne  

w  autekologii  i  synekologii.  Ekologia  organizmu:  prawa

tolerancji,  nisze  ekologiczne,  selekcja  siedlisk  oraz

wprowadzenie  do  bioindykacji  i  biogeografii.  Zagadnienia  z

zakresu  ekologii  populacji:  struktury  populacyjne  oraz

problemy  demografii  populacji  roślinnych,  zwierzęcych  

i  ludzkich.  Zagadnienia  z  zakresu  interakcji  wewnątrz  

i  międzygatunkowych.  Biocenologia  i  funkcjonowanie

ekosystemów: struktury troficzne i  energetyka ekosystemów;

problemy  sukcesji  ekologicznej,  znaczenie  

i zagrożenia różnorodności biologicznej. Biologiczne podstawy

ochrony przyrody  oraz związki  ekologii  z  innymi dziedzinami

wiedzy,  głównie  z  ochroną  środowiska.  Funkcjonowanie,

zagrożenia  i  ochrona  naturalnych  ekosystemów  wodnych,

torfowiskowych,  leśnych  

i łąkowych (zajęcia terenowe).

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe(nie więcej  niż 3 

1. Weiner J. Życie i ewolucja biosfery. PWN. Warszawa; 
1999



pozycje) 2. Więckowski. S. Ekologia ogólna. PWN, Warszawa, 
1998.

3. Krebs Ch. .J. Ekologia, Eksperymentalna analiza 
rozmieszczenia i liczebności. PWN, Warszawa, 2011

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne

Wykład  z  wykorzystaniem  prezentacji  multimedialnych  oraz

filmów  poglądowych  dotyczący  treści  programowych.

Ćwiczenia z rozwiązywaniem praktycznych zadań na podstawie

przygotowanych  materiałów  dostosowanych  tematycznie  do

treści programowych, dyskusja inicjowana przez prowadzącego

zajęcia,  wystąpienia  studentów.  Zajęcia  terenowe  –  zadania

praktyczne  z  wykorzystaniem  przygotowanych  przez

prowadzącego materiałów oraz obserwacja.


