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Drobne ssaki Polski
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
BD000000BBLS.L8B.0524.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Magdalena Moska

Pozostali prowadzący Magdalena Moska

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 25

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z gatunkami drobnych ssaków występujących w Polsce

C2 nauczenie studentów identyfikacji drobnych ssaków po cechach morfologicznych

C3 przekazanie wiedzy z zakresu systematyki i biologii drobnych ssaków występujących w Polsce
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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 cechy taksonomiczne drobnych
ssaków występujących w Polsce. KB_P6S_WG11 Zaliczenie pisemne,

Zaliczenie ustne

W2 Student zna metodykę stosowaną przy identyfikacji
drobnych ssaków. KB_P6S_WG11 Zaliczenie pisemne,

Zaliczenie ustne

W3 Student zna chronione gatunki drobnych ssaków
występujących w Polsce. KB_P6S_WG14 Zaliczenie pisemne,

Zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi identyfikować, w oparciu o cechy
taksonomiczne, wybrane gatunki drobnych ssaków. KB_P6S_UW09

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach

U2
Student potrafi sprawnie i bezpiecznie posługiwać się
przyrządami pomiarowymi (suwmiarka, pesola) i lupą
binokularną.

KB_P6S_UW02 Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach

U3
Student potrafi wyciągać odpowiednie wnioski
z przeprowadzonych analiz i przedstawia zdobytą
wiedzę

KB_P6S_UW05 Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do etycznej postawy wobec
zwierząt. KB_P6S_KR05 Zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 25

Przeprowadzenie badań 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 13

Przygotowanie do zajęć 10

Gromadzenie i studiowanie literatury 10

Konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
42

ECTS
1.6
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Definicja drobnych ssaków, systematyka (ryjówkokształtne, jeżokształtne,
gryzonie, drapieżne). Cechy charakterystyczne poszczególnych rzędów. Ogólna
liczba gatunków w Polsce i na Dolnym Śląsku. (2h)

2. Drobne ssaki biotopów wilgotnych (wybrane gatunki ryjówkokształtnych), ich
biologia, liczebność, stanowiska w Polsce, status ochronny, zagrożenia. (2h)

3. Drobne ssaki biotopów wilgotnych (wybrane gatunki gryzoni), ich biologia,
liczebność, stanowiska w Polsce, status ochronny, zagrożenia. (2h)

4. Drobne ssaki terenów otwartych (wybrane gatunki gryzoni), ich biologia,
liczebność, stanowiska w Polsce, status ochronny, zagrożenia. Dynamika
liczebności populacji norników z rodzaju Microtus. Reintrodukcja susła
moręgowanego. (2h)

5. Drobne ssaki zadrzewień i siedlisk leśnych (wybrane gatunki gryzoni i
drapieżnych), ich biologia, liczebność, stanowiska w Polsce, status ochronny,
zagrożenia. Korelacja liczebności leśnych gryzoni z latami nasiennymi drzew oraz
ze zmianami liczebności drapieżników. (2h)

6. Drobne ssaki zadrzewień i siedlisk leśnych (jeżokształtne i nadrzewne
gryzonie), ich biologia, liczebność, stanowiska w Polsce, status ochronny,
zagrożenia. (2h)

7. Gatunki drobnych ssaków związane z siedliskami ludzkimi (wybrane gatunki
ryjówkokształtnych i gryzoni). Biologia, status ochronny i zagrożenia. (2h)

8. Czy warto być małym? Tempo metabolizmu a wielkość ciała. (1h)

Wykład
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2.

1.  Identyfikacja ssaków ryjówkokształtnych i jeżokształtnych w oparciu o cechy
morfologiczne, cechy czaszki i uzębienie - teoria. (2h)

2. Identyfikacja ssaków ryjówkokształtnych i jeżokształtnych - ćwiczenia
praktyczne. (2h)

3.  Identyfikacja gryzoni z rodziny skoczkowatych Dipodidae, wiewiórkowatych
Sciuridae i popielicowatych Gliridae,  w oparciu o cechy morfologiczne, cechy
czaszki i uzębienie oraz ślady aktywności życiowej (orzeszki bukowe, włosy) -
teoria i ćwiczenia praktyczne.  (2h)

4. Identyfikacja gryzoni z rodziny myszowatych Muridae w oparciu o cechy
morfologiczne, cechy czaszki i uzębienie - teoria. (2h)

5. Identyfikacja gryzoni z rodziny myszowatych Muridae - ćwiczenia praktyczne.
(2h)

6. Identyfikacja gryzoni z rodziny chomikowatych Cricetidae w oparciu o cechy
morfologiczne, cechy czaszki i uzębienie - teoria. (2h)

7. Identyfikacja gryzoni z rodziny chomikowatych Cricetidae - ćwiczenia
praktyczne. (2h)

8. Identyfikacja drobnych ssaków drapieżnych w oparciu o cechy morfologiczne,
cechy czaszki i uzębienie - teoria i ćwiczenia praktyczne. (2h)

9 i 10. Drobne ssaki w wypluwkach sów i ptaków drapieżnych. Preparacja
wypluwek i oznaczanie materiału kostnego. (4h)

11 i 12. Metody identyfikacji gatunkowej drobnych ssaków. Odłowy w pułapki
żywołowne, pomiary, problemy, zagrożenia. (4h)

13.  Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości. (1h)

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Film dydaktyczny, Metoda sytuacyjna, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie ustne, Aktywność na zajęciach 50%

Literatura
Obowiązkowa

Z. Pucek. Klucz do oznaczania ssaków Polski. 1984. PWN1.
Atlas ssaków Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN (www.iop.krakow.pl/ssaki)2.
Jędrzejewska B., Wójcik. J.M. 2004. Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej. Zakład Badania Ssaków PAN. Białowieża.3.

Dodatkowa

B. Dziurdzik. 1973. Klucz do oznaczania włosów ssaków polski. acta Zoologica Cracoviensia. 18(4): 73-91.1.
S. Wąsik. 2011. Ssaki Polski od A do Ż. Multico.2.
D.W. Macdonald. 2002. Mammals of Europe. Princeton University Press.3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

KB_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do uwzględniania zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt wynikających z postępu
cywilizacyjnego, wspiera idee i działania proekologiczne. Wykazuje etyczne postawy wobec zwierząt.

KB_P6S_UW02 Absolwent potrafi zmierzyć wielkości fizyczne i wykonać stosowne obliczenia. Sprawnie i bezpiecznie
posługuje się przyrządami pomiarowymi.

KB_P6S_UW05
Absolwent potrafi prawidłowo przeprowadzać obserwacje w laboratoriach biologicznych i w terenie.
Interpretuje wyniki oraz formułuje wnioski, wykorzystując terminologię naukową z zakresu biologii
korzystając z technik informatycznych.

KB_P6S_UW09 Absolwent potrafi oznaczać przynależność taksonomiczną organizmów na podstawie ich morfologii.
Interpretuje cechy morfologiczne, fizjologiczne i behawioralne w kontekście ewolucyjnym.

KB_P6S_WG11
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorię systematyki, historię jej rozwoju, sposoby i
kryteria klasyfikacji organizmów. Rozróżnia taksony roślin oraz zwierząt i opisuje je w aspekcie
ewolucyjnym.

KB_P6S_WG14
Absolwent zna i rozumie pojęcia z zakresu ekologii i poziomy organizacji systemów ekologicznych oraz
identyfikuje czynniki powodujące degradację ekosystemów. Zna podstawy organizacyjne i prawne
ochrony przyrody i środowiska w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej.


