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Status przedmiotu Przedmiot obieralny Stopień  I  rok II stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele 
przedmiotu 

 Poznanie roli zwierząt w kształtowaniu krajobrazu i roli człowieka w kształtowaniu różnorodności 
biologicznej 

Formy dydaktyczne, 
liczba godzin 

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

Metody dydaktyczne Dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, doświadczenie i konsultacje 

Pełny opis przedmiotu 

Zwierzęta to nieodłączny komponent krajobrazu. To one kształtują krajobraz w warunkach 
przyrodniczych pozostających poza presją człowieka i one są wskaźnikiem jakości krajobrazu w 
warunkach presji antropogenicznej. Przedmiot obejmuje następującą tematykę: Zasady systematyki i 
przegląd ważniejszych gatunków i grup systematycznych zwierząt, biologia populacji, sukcesja, rola 
zwierząt w kształtowaniu krajobrazu, zwierzęta wskaźnikiem oceny jakości krajobrazu, podstawy 
prawne kształtowania i ochrony krajobrazu, podstawy projektowania układów przyrodniczych. 

Wymagania formalne  
(przedmioty 
wprowadzające) 

Ekologia ogólna 

Założenia wstępne  

Efekty kształcenia 

01. wie, jak kształtują się zespoły zwierzęce w wyniku zmian sukcesyjnych 
02. zna podstawy kształtowania siedliska dla gatunków zwierząt występujących w ogrodach i parkach 
03. rozpoznaje wybrane gatunki najpospolitszych zwierząt ważnych z punku widzenia Natury 2000. 

Kojarzenie siedlisk i krajobrazów dla tych gatunków zgodnie z dyrektywą ptasią i habitatową 
04. jest świadomy roli człowieka w kształtowaniu zespołów zwierzęcych i siedlisk dla tych zespołów 

zgodnie z dyrektywą habitatową 
05. jest świadomy roli człowieka w kształtowaniu siedlisk i krajobrazów dla występowania zwierząt 
06. jest świadomy swojej odpowiedzialności za występowanie zwierząt w krajobrazie 

Sposób weryfikacji 
efektów kształcenia 

01, 02, 03, 04 – ocena prezentacji posterów podczas zajęć 
05, 06 – egzamin pisemny z zakresu możliwości kształtowania krajobrazu dla występowania 
określonych, poznanych na zajęciach, gatunków zwierząt 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

Lista ocen studentów z prezentacji posterów 
Oryginały prac egzaminacyjnych przechowywane w Pracowni przez pięć lat. 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową 

Prezentacja posterów: 50% oceny 
Egzamin pisemny: 50%  

Miejsce realizacji zajęć Sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Szyszko j., Rylke J., Jeżowski J., Dymitryszyn I. (Red.) 2010: Ocena i Wycena Zasobów Przyrodniczych. SGGW Warszawa  
2. Szyszko J., Tobolski K. (Red.). 2010: Podstawy Kompensacji Przyrodniczej. WSKSiM Toruń. 
3. Warsztaty i konferencja Architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej w Tucznie. Materiały z warsztatów i konferencji 

architektury krajobraz u gospodarki przestrzennej (red. Szyszko J. i In). Tuczno 2000 – 2010. (Seria wydawnicza Wyd. SGGW, 
Warszawa). 

4. Sokołowski J 1972: Ptaki Polski. Atlas. PZWSz. Warszawa  
5. Młynarski M. 1987: Płazy i gady Polski. PWN, Warszawa. 
6. Kruszewicz A. 2011: Ptaki Polski. Multico. Warszawa 

UWAGI:    

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 50 h 



 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

 

Nr 
/symbol 
efektu 

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

01 wie, jak kształtują się zespoły zwierzęce w wyniku zmian sukcesyjnych AK1_W07 

02 zna podstawy kształtowania siedliska dla gatunków zwierząt 
występujących w ogrodach i parkach 

AK1_W07, AK1_W08 

03 rozpoznaje wybrane gatunki najpospolitszych zwierząt ważnych z punku 
widzenia Natury 2000. Kojarzy siedliska i krajobrazy dla tych gatunków 
zgodnie z dyrektywą ptasią i habitatową 

AK1_U05, AK1_U07, AK1_U08, 
AK1_U09, AK1_U18 

04 jest świadomy roli człowieka w kształtowaniu zespołów zwierzęcych i 
siedlisk dla tych zespołów zgodnie z dyrektywą habitatową 

AK1_K01 

05 jest świadomy roli człowieka w kształtowaniu siedlisk i krajobrazów dla 
występowania zwierząt 

AK1_K03 
 

06 jest świadomy swojej odpowiedzialności za występowanie zwierząt w 
krajobrazie 

AK1_K05 

 

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

1,4 ECTS 

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

1 ECTS 


