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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu 

Nazwa w języku angielskim:  Protection of landscape biodiversity 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Rolnictwo 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Drugi 

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:   1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Cezary Tkaczuk, prof. nzw. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr inż. Anna Majchrowska-Safaryan, Dr Anna Król 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
problematyką ochrony różnorodności biologicznej, 
ochrona prawna bioróżnorodności, ochrona zasobów 
genowych (banki genów parki narodowe, rezerwaty, 
ogrody botaniczne, metody ochrony, racjonalne 
wykorzystanie bioróżnorodności z wykorzystaniem 
metod biotechnologii 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W01 
Ma podstawy wiedzy z zakresu bioróżnorodności i jej wykorzystania w 
praktyce 

K-W03 

W02 Zna metody ochrony bioróżnorodności K-W05 

W03 
Ma poszerzoną wiedzę w zakresie krajowej i międzynarodowej ochrony 
bioróżnorodności 

K-W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Umie ocenić działanie różnych czynników na zmniejszenie 
bioróżnorodności 

K-U03 

U02 
Umie zastosować podstawowe przepisy prawne, mające na celu ochronę 
bioróżnorodności K-U05 

U03 
Umie zastosować w praktyce zdobytą wiedzę – przeciwdziałać zagrożeniu, 
podejmować samodzielne decyzje 

K-U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 Jest świadomy wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne, w K-K01, K-K02  



tym zagrożenia dla bioróżnorodności 
K02 Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej K-K03 

Forma i typy zajęć:  Wykład, ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość genetyki, hodowli roślin i ekologii w stopniu podstawowym 

Treści modułu kształcenia: 

Różnorodność gatunkowa i podgatunkowa. Zasady ochrony bioróżnorodności. Konwencje 
międzynarodowe i przepisy krajowe o ochronie różnorodności biologicznej. Procesy erozji genetycznej. 
Analiza przyczyn i skutków erozji genetycznej. Ochrona lokalnej bioróżnorodności a gatunki obce i 
inwazyjne. Ochrona gatunków i odmian roślin uprawnych, rola Światowego i Krajowego Banku Genów. 
Rola parków narodowych, rezerwatów ogrodów botanicznych i zoologicznych w ochronie 
bioróżnorodności 
Różnorodność gatunkowa – definicja i znaczenie dla środowiska. Przyczyny zmniejszania się 
bioróżnorodności – w tym rola człowieka. Czerwona Księga – zagrożone gatunki występujące w Polsce. 
Wpływ ocieplenia klimatu na zmiany w ekosystemach – wymieranie i migracje gatunków. Wpływ 
urbanizacji, infrastruktury drogowej, trakcji kolejowej i gospodarstw specjalistycznych na rozmnażanie i 
rozwój roślin i zwierząt, zapobieganie negatywnym skutkom. Ochrona gatunkowa (na przykładzie 
wybranego zagrożonego gatunku). Reintrodukcja gatunków. Zapobieganie skutkom chowu wsobnego 
wywołanego izolacją lokalnych populacji. Systemy ochrony bioróżnorodności w wybranych państwach 
UE. 

Literatura podstawowa: 

Andrzejewski E., Weigle A. (red.) 2003. Różnorodność biologiczna Polski. Drugi raport – dziesięć lat po 
Rio. NFOŚ Warszawa. 

Gliwicz J. 1994. Konwencja o różnorodności biologicznej: konwencja, badania, strategia.  NFOŚ 
Warszawa 

Oleczek R. 1994. Problemy ochrony różnorodności biologicznej na poziomie układów ekologicznych.  
NFOŚ Warszawa 

Simonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo UW. Warszawa 

Literatura dodatkowa: 

Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R., Stachura K., Zawadzka B. 2006. Zwierzęta a drogi. 
Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dziko żyjących zwierząt. Wydanie II. 
Zakład Badań Ssaków PAN, Białowieża  
Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN Warszawa 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnie 12 kwietnia 2010 roku w sprawie siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków będących  przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 z późn. zmianami,  w tym z 6 
listopada 2013. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 paxdziernika 2014 w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
(Dz.U. 2014 poz.1409) 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady z użyciem środków audiowizualnych, ćwiczenia laboratoryjne, wykonanie projektu badawczego, 
wykonanie prezentacji na wybrany temat 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 



Trzy sprawdziany, zaliczenie sprawdzianów cząstkowych, wykonanie projektu i prezentacji na wybrany 
temat 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia – uzyskanie co najmniej 5,1 punktu (51%) z każdego zaliczenia,  
Przedział 
punktacji 

0-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
Egzamin pisemny – uzyskanie co najmniej 51% punktów w ogólnej punktacji za odpowiedzi (W01, W02, 
W03, U01, U02, U03 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 st. stacjonarne st. niestacjonarne 

Udział w wykładach 7 6 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych  8 8 

Udział w konsultacjach 5 5 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 1 1 

Samodzielne przygotowanie się do 
kolokwium 

4 4 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 25 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 


