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Rośliny w zanieczyszczonym środowisku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
agrobiznes

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPAGS.I10B.2219.20

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

Anna Koszelnik-Leszek

Pozostali prowadzący Anna Koszelnik-Leszek

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami tolerancji roślin na substancje zanieczyszczające,
ewolucję tych mechanizmów oraz z różnymi sposobami zastosowania roślin w celu monitoringu czy oczyszczania
środowiska.
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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

Zna i rozumie zagrożenia wynikających
z zanieczyszczenia środowiska Zna podstawowe
mechanizmy tolerancji roślin na działanie substancji
toksycznych ( metali ciężkich) Zna ogólne założenia
monitoringu środowiska z wykorzystaniem rośli

AG_P6S_WG02,
AG_P6S_WG03 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi opisać zagrożenia wynikające z narażenia roślin
na działanie substancji toksycznych (metali ciężkich).
Potrafi opisać mechanizmy tolerancji roślin
na działanie substancji toksycznych. Potrafi wskazać
na metodę biomonitoringu ( biowskaznik) w zależności
od substancji i źródła zanieczyszczenia.

AG_P6S_UK10,
AG_P6S_UW04

Prezentacja, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do odpowiedzialności za stan
środowiska przyrodniczego. Student jest gotów
do wykonania prostego zadania badawczego pod
kierunkiem opiekuna naukowego

AG_P6S_KK03,
AG_P6S_KO04

Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 15

Przeprowadzenie badań 15

Konsultacje 5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
35

ECTS
1.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

    Wprowadzenie - rodzaje i źródła zanieczyszczeń 
2-3.   Wpływ emisji zanieczyszczeń przemysłowych na rośliny, warunki siedliskowe
i strukturę ekosystemów (ekosystem leśny)

4-5.    Wprowadzenie do ekotoksykologii – metale ciężkie. Lokalizacja, obrona
roślin przed metalami ciężkimi. Mechanizmy tolerancji  roślin   na             działanie
metali ciężkich.      

6-8.     Rośliny hiperakumulujące metale, metalofity,  rośliny wskaźnikowe 

9.      Obszary metalonośne w Polsce,  Ochrona Przyrody obszarów o
 metalonośnych

10.      Warunki życia i strategie przetrwania roślin w wielkich miastach 

11.      Bioróżnorodność a rolnictwo

12.      Założenia monitoringu środowiskowego 

13-14.  Fitoremediacja jako sposób oczyszczania środowiska 

15.       Podsumowanie – zaliczenie przedmiotu

Wykład

2.

1, (1-3). Sprawy organizacyjne. Wpływ wybranych zanieczyszczeń gazowych
powietrza na rośliny i porosty; gatunki szczególnie wrażliwe  i wykorzystanie ich
reakcji do oceny stanu powietrza – zastosowanie skali porostowej.

2.   (4- 7).  Wpływ zasolenia gleb na rośliny - obserwacje reakcji roślin
naczyniowych na poziomie organizmu i na poziomie komórki  pod wpływem
zasolenia - obserwacje dostarczonych okazów oraz założenie testu kiełkowania
nasion - praca w zespołach .   

3  (8-11). Wpływ obecności metali ciężkich w glebach na wzrost i kiełkowanie
roślin oraz rozwój systemu korzeniowe(test cebulowy) - obserwacje dostarczonych
okazów oraz założenie testu kiełkowania nasion - praca w zespołach .

4. ( 12-13). Prezentacje studentów podsumowujące wyniki dotychczasowych
testów („Rośliny i metale ciężkie w środowisku – reakcje roślin oraz ekologiczne i
ekonomiczne skutki zanieczyszczenia środowiska analizowanymi metalami
cięzkimi ”).

5, ( 14-15)  Zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji 30%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Prezentacja, Udział w dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń 70%



4 / 5

Wymagania wstępne
biologia , chemia środowiska 

Literatura
Obowiązkowa

Wierzbicka M. 2015 Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego1.
Siwek M. 2008. Rośliny w skażonym metalami ciężkimi środowisku poprzemysłowym. Część II. Mechanizmy detoksyfikacji2.
i strategie przystosowania roślin do wysokich stężeń metali ciężkich. Wiadomości Botaniczne 52, 3/4: 7-23
Siwek M. 2008. Rośliny w skażonym metalami ciężkimi środowisku poprzemysłowym. Część I. pobieranie, transport3.
i toksyczność metali ciężkich (śladowych). Wiadomości Botaniczne 52, 1/2: 7-22.
Kłosowska K. 2010. REAKCJE ROŚLIN NA STRES SOLNY Kosmos 59 ( 3-4): 539–5494.

Dodatkowa

Wierzbicka M. 2002. Przystosowania roślin do wzrostu na hałdach cynkowo-ołowiowych okolic Olkusza. Kosmos 2002, 51:1.
139–150.
Baranowska–Morek A. 2003. Roślinne mechanizmy tolerancji na toksyczne działanie metali ciężkich. Kosmos, 52, 2/3:2.
283-29
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AG_P6S_KK03 Absolwent jest gotów do wykonania i rozwiązania prostych zadań badawczych i projektowych pod
kierunkiem opiekuna naukowego

AG_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, odpowiedzialności
za produkcję płodów rolnych wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska.

AG_P6S_UK10 Absolwent potrafi przygotować sprawozdania, prace projektowe, wystąpienia i prezentacje ustne

AG_P6S_UW04
Absolwent potrafi określić wymagania siedliskowe podstawowych grup roślin i zasady dobrostanu zwierząt
oraz zaplanować technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej a także ocenić zagrożenia dla środowiska
przyrodniczego wynikające z prowadzenia agrobiznesu.

AG_P6S_WG02 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące opisywania procesów
fizycznych, chemicznych i biochemicznych konieczne do zrozumienia zjawisk zachodzących w środowisku.

AG_P6S_WG03
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu biologii niezbędne do
zrozumienia i opisania zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, organizmu i
populacji.


