
1 / 6

Gospodarka leśna na użytkach porolnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
agrobiznes

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPAGS.MI2B.0819.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Bernard Gałka

Pozostali prowadzący Bernard Gałka, Elżbieta Jamroz, Wojciech Pusz

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z wiedzą na temat czynników środowiskowych kształtujących siedliska leśne Rozróżnia
typy siedliskowe lasów i gatunki drzew.

C2 Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z zalesianiem gruntów porolnych oraz odnawianiem lasu. Zna
zasady hodowli lasu. Rozróżnia technologie pozyskiwania i zrywki drewna.

C3 Zapoznanie studentów ze sposobami ochrony ekosystemu leśnego przed niekorzystnymi czynnikami
abiotycznymi i biotycznymi.

C4 Przekazanie wiedzy z zakresu umiejętności praktycznego stosowania informacji odczytywanych z map glebowo-
rolniczych lub map ewidencyjnych do celów planowania przestrzennego.

C5 Przekazanie wiedzy z zakresu wymagań siedliskowych gatunków lasotwórczych i zaplanowanie procesów
produkcji leśnej dla różnych typów siedliskowych lasu

C6 Przekazanie wiedzy z zakresu diagnozowania zagrożenia dla środowiska wynikającego z działalności leśnej,
a także im przeciwdziałanie i opracowywanie metod naprawczych

C7 Przekazanie wiedzy z zakresu diagnozowania zagrożenia dla środowiska wynikającego z działalności leśnej,
a także im przeciwdziałanie i opracowywanie metod naprawczych

C8 Studenci potrafią pracować w grupie i przyjąć odpowiedzialność za efekty swojej pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie czynniki środowiskowe
kształtujące siedliska leśne Rozróżnia typy siedliskowe
lasów i gatunki drzew.

AG_P7S_WG01,
AG_P7S_WG06,
AG_P7S_WK09

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

W2
Student zna i rozumie zasady zalesiania gruntów
porolnych oraz odnawiania lasu. Zna zasady hodowli
lasu. Rozróżnia technologie pozyskiwania i zrywki
drewna.

AG_P7S_WG01,
AG_P7S_WG06,
AG_P7S_WK09

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

W3
Student zna i rozumie sposoby ochrony ekosystemu
leśnego przed niekorzystnymi czynnikami
abiotycznymi i biotycznymi.

AG_P7S_WG01,
AG_P7S_WG06,
AG_P7S_WK09

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi sporządzić plan zalesienia gruntu
rolnego.

AG_P7S_UK13,
AG_P7S_UW01,
AG_P7S_UW02

Prezentacja

U2
Student potrafi ocenić poprawność doboru środków
technicznych do zabiegów wykonywanych w hodowli
i użytkowaniu lasu – zadania, dyskusja na zajęciach.

AG_P7S_UK13,
AG_P7S_UW01,
AG_P7S_UW02

Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

U3 Student potrafi rozpoznać fitofagi oraz grzyby
patogeniczne AG_P7S_UW01 Aktywność na zajęciach

U4 Student potrafi rozpoznać zwierzęta łowne po tropach AG_P7S_UW01 Aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do aktywności na zajęciach, potrafi
ocenić pracę zespołu – przygotować prezentację
multimedialną i ją przedstawić

AG_P7S_KK02,
AG_P7S_KO03,
AG_P7S_KR06

Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Udział w egzaminie 3

Konsultacje 12

Przygotowanie projektu 10

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1.       Leśnictwo jako dział gospodarki narodowej. Pojęcie środowiska leśnego,
czynniki biotyczne i abiotyczne w środowisku leśnym        

2.       Ogólna charakterystyka lasów Polski na tle wskaźników struktury
przestrzennej lasów, składu gatunkowego, kondycji zdrowotnej, przyrostu i
możliwości produkcyjnych lasów jako odtwarzalnego źródła energii.

3.       Czynniki siedliskowe w środowisku leśnym jako podstawa planowania
hodowlanego. Czynniki glebowe: typ i gatunek gleby, woda w glebie, ściółka leśna
jej rodzaje, obieg pierwiastków, rola flory i fauny glebowej.

4.       Czynniki ekoklimatu i ich wpływ na roślinność leśną (opady atmosferyczne,
wiatr, światło oraz czynniki kształtujące mikroklimat wnętrza lasu).

5.       Podstawy zalesiania terenów nieleśnych. Problemy zalesienia gruntów
porolnych i pozostających pod wpływem oddziaływania przemysłu, czynniki je
ograniczające, dobór składu gatunkowego drzew i krzewów leśnych.

6.       Cele i zadania parków i rezerwatów przyrody, leśne kompleksy promocyjne.
Rekreacyjna funkcja lasów.

7.       Gospodarka szkółkarska – zasady i warunki lokalizacji szkółek. Produkcja
materiału sadzeniowego w szkółkach otwartych i kontenerowych. Mikoryzowanie
sadzonek przeznaczonych do zalesień gruntów porolnych.

8.       Organizacja i technika prac odnowieniowych i zalesieniowych.
Charakterystyka sposobów przygotowania gleby pod odnowienia i zalesienia na
różnych typach siedliskowych lasu. Odnowienia naturalne.

9.       Pielęgnowanie lasu. Charakterystyka zabiegów pielęgnacyjnych i ich
znaczenie w hodowli lasu.

10.   Ochrona lasu przed niekorzystnymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi.

11.   Szkodniki występujące w lasach

12.   Choroby drzew leśnych

13.   Użytkowanie lasu – gospodarka drewnem. Właściwości techniczne surowca
drzewnego. Zabezpieczanie i konserwacja drewna. Wady drewna.

14.   Gospodarka łowiecka

15.   Uboczne użytkowanie lasu. Zasady zagospodarowania i użytkowania leśnych
baz surowcowych.

Wykład
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2.

1, 2. Właściwości biologiczne i wymagania ekologiczne gatunków lasotwórczych.

3, 4. Charakterystyka siedlisk leśnych z charakteryzującymi je gatunkami roślin.

5. Organizacja i technologia produkcji materiału sadzeniowego. Charakterystyka
zabiegów poprawiających jakość i stan zdrowotny sadzonek.

6. Sposoby przygotowania gleby i technika sadzenia drzew leśnych w różnych
warunkach siedliskowych. Dobór składu gatunkowego i obliczanie
zapotrzebowania materiału sadzonkowego do odnowienia określonej powierzchni
leśnej.

7, 8. Sporządzanie planu zalesienia gruntu rolnego.

9. Prezentacja projektów zalesienia. Rozpoznawanie gatunków drzew

10. Szkodniki występujące w lasach

11. Choroby drzew leśnych

12. Technologie zrywki i wywozu drewna, ocena ich oddziaływania na ekosystem
leśny. Sposoby ochrony dolnych warstw lasu oraz drzew pozostających w
drzewostanie przed niekorzystnym oddziaływaniem maszyn i pojazdów leśnych.

13.  Łowiectwo. Rozpoznawanie ważniejszych zwierząt łownych po tropach

14. Ochrona lasu przed szkodami związanymi z działalnością człowieka.

15. Zasady użytkowania dolnych warstw lasu.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne, Aktywność na zajęciach,
Prezentacja, Kolokwium 50%

Literatura
Obowiązkowa

Kusiak W., Jaszczak R. 2015. Propedeutyka leśnictwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.1.
Ważyński B. 2014 Podstawy gospodarki leśnej Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.2.

Dodatkowa

Szymański S., 2000. Ekologiczne podstawy hodowli lasu. Wydanie II uzupełnione PWRiL. Warszawa1.
Praca zbiorowa 2002: Poradnik użytkowania lasu. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat” Warszawa2.
Praca zbiorowa 2002: Poradnik ochrony lasu. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat” Warszawa3.
Praca zbiorowa 2002: Poradnik hodowli lasu. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat” Warszawa.4.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AG_P7S_KK02 Absolwent jest gotów do pozyskiwania informacji z literatury i z innych źródeł oraz integrowania
uzyskanych informacje, ich interpretacji i krytycznej oceny.

AG_P7S_KO03 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

AG_P7S_KR06
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia dobrych relacji międzyludzkich i etycznej
odpowiedzialności za wpływ działalności gospodarczej na środowisko, przestrzegając zasad społecznej
odpowiedzialności biznesu.

AG_P7S_UK13 Absolwent potrafi przygotować wystąpienia ustne; prezentuje wyniki badań z wykorzystaniem technik
multimedialnych, potrafi omówić metodologię badań i zinterpretować wyniki.

AG_P7S_UW01 Absolwent potrafi korzystać z baz danych oraz pozyskiwać i przetwarzać informacji i prawidłowo
prowadzić analizę.

AG_P7S_UW02 Absolwent potrafi przygotować sprawozdania, prace projektowe i pracę magisterską

AG_P7S_WG01 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu biologiczne, fizyczne i chemiczne skutki oddziaływania
człowieka na środowisko.

AG_P7S_WG06 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia dotyczące metod oceny zasobów środowiska
pozwalających na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, w tym także agroturystycznej.

AG_P7S_WK09
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu czynniki biotyczne i abiotyczne mające wpływ na
środowisko w skali globalnej oraz regionalnej oraz zasady odpowiedzialności za wyrządzenie szkód w
środowisku.


