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Cel modułu Opanowanie przez studenta wiadomości dotyczących badań i 

metod bioindykacyjnych stosowanych w kraju i za granicą oraz 

nabycie praktycznej zdolności oceny stopnia zanieczyszczenia 

środowiska z wykorzystaniem wybranych bioindykatorów, a 

także zapoznanie się z wybranymi organizmami 

wykorzystywanymi w badaniach bioindykacyjnych.

Treści modułu kształcenia: 

(zwarty opis ok. 100 słów, 

równoważniki zdań).

Przedstawiane są następujące zagadnienia: biomonitoring 

środowisk naturalnych i przekształconych - definicje, 

organizacja, cele. Poziomy badań bioindykacji i kategorie 

biowskaźników. Cechy dobrego biowskażnika. Metody badań 

stosowanych w bioindykacji atmosfery, gleby i wody. Przegląd 

różnorodnych wskaźników stanu, zmian i prognoz środowiska. 

Człowiek jako biowskaźnik stanu środowiska. Przykłady i 

omówienie biotestów stosowanych w bioindykacji atmosfery, 

gleby i wody. Uszkodzenia u roślin wyższych spowodowane 

zanieczyszczeniem atmosfery. Biowskaźnikowe analizy gleby. 

Metody badań testowych wód. Biowskaźnikowe metody 

określania czystości wody. Bioindykacja w obszarach 

zurbanizowanych.
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Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne

Wykłady: prowadzone w formie prezentacji multimedialnych, 

przygotowanych w programie PowerPoint, z wykorzystaniem 

komputera i rzutnika multimedialnego. 

Ćwiczenia audytoryjne: ilustracją prezentowanych zagadnień są

preparaty mikroskopowe i makroskopowe. Pomocami 

uzupełniającymi są: foliogramy, przeźrocza. Ponadto, 

demonstrowane są krótkie filmy DVD.

Sala ćwiczeń wyposażona jest w mikroskopy oraz aparaturę 

audiowizualną (monitory, kamera mikroskopowa, kamera 

binokularna, projektoskop, laptop, rzutnik multimedialny).

Ćwiczenia terenowe: demonstracja i przećwiczenie 

praktycznych metod bioindykacyjnych w obszarach 

zurbanizowanych, ekosystemie glebowym i ekosystemie 

wodnym.


