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Jednostka oferująca moduł Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

Cel modułu Głównym celem i zadaniem modułu jest zapoznanie studentów
z współczesnymi problemami w zarządzaniu i funkcjonowaniu 
obszarów chronionych na świecie, w Europie i w Polsce. 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe

Student  powinien  posiadać  podstawowe  wiadomości  z
przedmiotów  przyrodniczych  (zoologia,  ekologia  ogólna,
ornitologia ogólna)

Treści programowe modułu 
kształcenia 

Głównym celem i zadaniem modułu jest zapoznanie studentów
z współczesnymi problemami w zarządzaniu i funkcjonowaniu 
obszarów chronionych. Omówione innych zagadnień: 
zarządzanie i tworzenie form ochrony przyrody w Polsce; 
narzędzia wspomagające ochronę obszarów chronionych; 
zarządzanie i uwarunkowania społeczno-ekonomiczne parków 
narodowych w Polsce; plany ochrony i plan zdań ochronnych 
dla obszarów chronionych; uwarunkowania i możliwości 
aktywizacji właścicieli gospodarstw rolnych na obszarach 
chronionych; obszary chronione jako obiekty turystyczne; 
birdwatching  - szansą na rozwój na obszarach chronionych; 
formalne dokumenty niezbędne do zarządzania obszarami 
chronionymi - Standardowy Formularz Danych (SDF), szablon 
projektu dokumentacji planu ochrony/planu zadań 
ochronnych, wskaźniki i parametry oceny, itp.
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Historia, stan obecny, wyzwania przyszłości. Wszechnica 
Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie. ISBN 978-83-
89077-14-1.

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne

Wykłady prowadzone są formie prezentacji multimedialnych.   

Ćwiczenia mają charakter audytoryjny - są prowadzone w 
formie prezentacji multimedialnych. Około  25% czasu ćwiczeń 
poświęcona jest na dyskusje dotyczące zagadnień 
prezentowanych na zajęciach. Oceniana jest aktywność 
studentów podczas dyskusji.

Zarówno sala ćwiczeniowa jak i sala wykładowa jest 
wyposażona w stosowaną aparaturę audiowizualną. Poza tym 
zaplanowane są ćwiczenia terenowe, na których będą 
określone najliczniejsze i charakterystyczne gatunki dla 
wybranych grup ekologicznych ptaków (ptaki leśne,  ptaki 
polne i łąkowe, ptaki wodne, ptaki synantropijne, ptaki błotne) 
w warunkach terenowych z użyciem sprzętu optycznego 
(lornetki, lunety, klucze do oznaczania).


