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Status przedmiotu przedmiot  podstawowy Stopień  I  rok II stacjonarne 

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski polski 

Założenia i cele przedmiotu 
 Przedstawienie szaty roślinnej Polski w ujęciu fitosocjologicznym 

 Wykorzystanie fitosocjologii  w architekturze krajobrazu 
 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Wykład:  liczba godzin 30, ćwiczenia:  liczba godzin 30, ćwiczenia terenowe:  liczba godzin 15 

Metody dydaktyczne 
Ćw. laboratoryjne: studium przypadku, konsultacje, rozwiązywanie problemu  
Ćw. terenowe: obserwacja w terenie, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu 

Wykłady: Cechy szaty roślinnej Polski. Czynniki wpływające na roślinność w Polsce. Metody klasyfikacji 
szaty roślinnej. Fitosocjologiczny system podziału roślinności. Metody badań stosowane w fitosocjologii 
(analityczne i syntetyczne). Inne metody klasyfikacji szaty roślinnej. Charakterystyka zbiorowisk 
roślinnych występujących w Polsce - zbiorowiska lądowe (leśne, zaroślowe, zbiorowiska wodne i 
przywodne,  łąkowe, murawowe, synantropijne. Metody opisu szaty roślinnej na poziomie 
ponadekosystemowych. Opis krajobrazów roślinnych. Koncepcja dzisiejszej potencjalnej roślinności 
naturalnej.  Ocena przydatności zbiorowisk roślinnych dla różnych funkcji. Ocena zniekształceń szaty 
roślinnej. Ocena chłonności rekreacyjnej zbiorowisk roślinnych. Kształtowanie doboru roślinności dla 
określonych funkcji. Wskaźnikowe właściwości szaty roślinnej.  
Ćwiczenia kameralne: Metody identyfikacji zbiorowisk roślinnych; przegląd zbiorowisk leśnych, 
wodnych i przywodnych, łąkowych i murawowych, synantropijnych. Wykorzystanie  pojęcia roślinności 
potencjalnej do kształtowania doboru roślinności do określonych warunków siedliskowych. Ocena szaty 
roślinnej z punktu widzenia różnych form użytkowania rekreacyjnego. Ćwiczenia terenowe: 
Poznanie i samodzielne wykonanie zdjęć fitosocjologicznych, rozpoznanie warunków siedliskowych na 
podstawie roślinności, umiejętność oceny stanu roślinności na wybranych przykładach. 

Wymagania formalne  
(przedmioty wprowadzające) 

Ekologia, Gleboznawstwo, Botanika 

Założenia wstępne 
Znajomość podstawowych roślin naczyniowych, zagadnień z gleboznawstwa i podstawowych 
procesów ekologicznych. Znajomość podstawowych zagadnień z fizjografii, projektowania, ochrony 
krajobrazu 

Efekty kształcenia 

01. zna metody fitosocjologiczne i cechy głównych typów zbiorowisk roślinnych; 
02. potrafi wykonać dokumentację (zdjęcie fitosocjologiczne) pojedynczego płatu roślinności, potrafi 

wykonać prostą mapę roślinności rzeczywistej i potencjalnej; 
03. potrafi rozpoznać w terenie ważniejsze zbiorowiska roślinne (w randze zespołu lub związku) i 

siedliska przyrodnicze Natura 2000 - potrafi wskazać gatunki diagnostyczne; 
04. potrafi ocenić stan i zagrożenie roślinności oraz zaproponować możliwości ochrony; 
05. potrafi zwaloryzować roślinność pod kątem przydatności jej dla rekreacji, ocenić chłonność 

naturalną zagrożonego presją obszaru; 
06. potrafi wykonać ekspertyzę przyrodniczą z wykorzystaniem metod fitosocjologicznych dla potrzeb 

projektowych; 
07. potrafi kształtować dobory roślinności dostosowane do warunków naturalnych. 
08. potrafi wykorzystać właściwości indykacyjne fitocenoz w architekturze krajobrazu 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01 Kolokwium zaliczeniowe (2),  02, 03. Ocena sprawozdania z ćwiczeń terenowych (1), 
04, 05 Kolokwium zaliczeniowe (2), 06, 07,08 Wykonana praca w formie raportu (1), 
01, 04, 05 Egzamin pisemny (1) 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

01 Kolokwium, 02, 03, 08. Dokumentacja badanej roślinności wykonana w terenie 
04, 05 Kolokwium, 06, 07 Raport z zadania (mapa roślinności rzeczywistej i potencjalnej wraz z 
doborami), 01, 04, 05 Egzamin pisemny 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową 

Oceny z ćwiczeń laboratoryjnych 40%, Oceny z ćwiczeń terenowych 20% 
Ocena z egzaminu 40% 

Miejsce realizacji zajęć sala dydaktyczna i teren 



 
 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  
 

Nr 
/symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 zna metody fitosocjologiczne i cechy głównych typów zbiorowisk 
roślinnych; 

AK1_W07  

02 potrafi wykonać dokumentację (zdjęcie fitosocjologiczne) pojedynczego 
płatu roślinności i prostą mapę roślinności rzeczywistej i potencjalnej; 

AK1_U08 

03 potrafi rozpoznać w terenie ważniejsze zbiorowiska roślinne (w randze 
zespołu lub związku) i siedliska przyrodnicze Natura 2000 - potrafi 
wskazać gatunki diagnostyczne. 

AK1_U08 

04 potrafi ocenić stan i zagrożenie roślinności oraz zaproponować możliwości 
ochrony; 

AK1_U08, AK1_K02, AK1_K01,  
K1_K03 

05 umie zwaloryzować roślinność pod kątem przydatności jej dla rekreacji, 
ocenić chłonność naturalną zagrożonego presją obszaru; 

AK1_U05,  AK1_U13,  

06 potrafi wykonać ekspertyzę przyrodniczą z wykorzystaniem metod 
fitosocjologicznych dla potrzeb projektowych; 

AK1_U05, AK1_U06, AK1_U13 AK1_K01 

07 potrafi kształtować dobory roślinności dostosowane do warunków 
naturalnych. 

AK1_U07, AK1_U06, AK1_U08, AK1_U13 
AK1_K01 

08 potrafi wykorzystać właściwości indykacyjne fitocenoz w architekturze 
krajobrazu 

AK1_U08,AK1_U13 AK1_K01 

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
podstawowa 
1. Wysocki C., Sikorski P. 2014: Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Wyd. SGGW. Warszawa. 
2. Matuszkiewicz W. 2001-2008: Przewodnik do oznaczania roślinności Polski. PWN. Warszawa. 
3. Krzymowska-Kostrowicka A. 1997: Geoekologia turystyki i wypoczynku. PWN. Warszawa. 
uzupełniająca 
4. Dzwonko  Z. 2007: Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus. Instytut Botaniki UJ. Poznań-Kraków. 
5. Faliński J.B. 1990–1991: Kartografia geobotaniczna, t. 1–3. PPWK im. E. Rommera. Warszawa-Wrocław. 
6.   Praca zbiorowa 2004: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 

UWAGI:   

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia18)  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 125 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich: 

3,2  ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.: 

1,8 ECTS 


