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Biometeorologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia człowieka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiHZBBCS.L8B.0232.20

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

Adam Roman

Pozostali prowadzący Adam Roman, Agnieszka Murawska, Paweł Migdał, Ewa Popiela

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
2.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wpływem stanu pogody na z funkcjonowanie zwierząt i ludzi oraz
ich przystosowanie do zmieniających się warunków atmosferycznych.

C2 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z czynnikami klimatotwórczymi oraz ich zmianami okresowymi
i pod wpływem działalności człowieka.

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 podstawowe czynniki klimato-
i pogodotwórcze oraz przyczyny ich zmienności. BC_P6S_WG01 Zaliczenie pisemne

W2
Student zna i rozumie wpływ zmiennych warunków
meteorologicznych na funkcjonowanie organizmów
żywych, zwłaszcza człowieka.

BC_P6S_WG05,
BC_P6S_WG09 Zaliczenie pisemne

W3
Student zna i rozumie wpływ antropogennych
czynników środowiska powietrznego na ludzi
i zwierzęta.

BC_P6S_WG12 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi opracować prezentację na zadany
temat związany z czynnikami kimato-
i pogodotwórczymi.

BC_P6S_UW12
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja

U2 Student potrafi interpretować zależności między
środowiskiem powietrznym a organizmami żywymi. BC_P6S_UW10

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów dyskutować skutki zjawisk
meteorologicznych zachodzących w przyrodzie. BC_P6S_KK01

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

K2
Student jest gotów do dyskusji na temat znaczenia
bioróżnorodności w przyrodzie i aktywnie propaguje
ochronę i dbałość o jakość środowiska naturalnego.

BC_P6S_KO02
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Konsultacje 5
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Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Przygotowanie do zajęć 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
35

ECTS
1.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wpływ poszczególnych czynników meteorologicznych na organizmy ludzi i
zwierząt, przystosowanie organizmów żywych do określonych warunków
klimatycznych, aklimatyzacja, aklimacja, adaptacja do zmiennych warunków
klimatycznych, meteotropizm, choroby meteotropowe, klimatoterapia. Wpływ
stanu pogody na z funkcjonowanie zwierząt i ludzi oraz ich przystosowanie do
zmieniających się warunków klimatycznych i pogodowych. Wzmacnianie się
efektu cieplarnianego - ocieplanie klimatu i jego wpływ na organizmy żywe
(fizjologię, rozprzestrzenianie, funkcjonowanie). Wpływ działalności człowieka na
zmiany klimatyczne - skutki klimatyczne zanieczyszczenia atmosfery.

1. Wiadomości wstępne - pojęcia: klimatologia, biometeorologia. Typy
biometeorologiczne pogody.
2. Wpływ zmian klimatu i pogody na historię i losy ludzi.
3. Kształtowanie się określonych typów pogody i ich charakterystyka, klasyfikacja
biometeorologiczna klimatu.
4. Biomy występujące na Ziemi – uzależnienie rozwoju flory i fauny od warunków
klimatycznych danego regionu.
5. Charakterystyka bioklimatu Europy i Polski – dostosowanie fauny i flory do
lokalnych warunków meteorologicznych.
6. Klimaty lokalne występujące w Polsce. Mikroklimat terenów rekreacyjnych (las,
park, plaża).
7. Wpływ działalności człowieka na zmiany bioklimatu (zwłaszcza regionalne) -
zmiany zamierzone i niezamierzone – wpływ na organizmy żywe, zmiany w faunie
i florze.
8. Bioklimat miejski - czynniki sprzyjające jego wytworzeniu, cechy
charakterystyczne – biometeorologiczny wpływ na ludzi i zwierzęta. Bioklimat
pomieszczeń (mieszkania, sale sportowe, pływalnie itp.).
9. Aklimatyzacja, aklimacja i adaptacja człowieka do zmiennych warunków
klimatycznych – zmiany fizjologiczne i fizjopatologiczne zachodzące w
organizmach.
10. Rytmy biologiczne człowieka – dobowe i sezonowe.
11. Znaczenie wody w życiu zwierząt, sposoby jej pozyskiwania i utraty z
organizmu; przystosowanie organizmów żywych do określonych warunków
wodnych i wilgotnościowych środowiska oraz braku wody.
12. Ciśnienie atmosferyczne i ruchy powietrza - wpływ na organizmy zwierząt,
znaczenie dla funkcjonowania i przemieszczania się zwierząt i roślin.
13. Elektryczność atmosferyczna - wpływ atmosferycznych zjawisk elektrycznych
na zwierzęta i ludzi.
14. Choroby meteotropowe, wpływ zmiennych warunków meteorologicznych na
funkcje organizmu człowieka.
15. Wpływ zmiennych warunków klimatycznych i pogodowych na występowanie i
rozprzestrzenianie się czynników chorobotwórczych.

Wykład
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2.

Czynniki klimatotwórcze i ich wpływ na kształtowanie się określonego klimatu.
Czynniki pogodotwórcze i ich zmienność, zależności występujące między
czynnikami pogodotwórczymi. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Pomiary
czynników pogodotwórczych, wnioskowanie na temat kształtujących się warunków
pogodowych.

1. Atmosfera ziemska - charakterystyka poszczególnych warstw, skład powietrza
atmosferycznego, fizyczne i chemiczne zanieczyszczenia powietrza – wpływ na
organizmy ludzi i zwierząt. (2x2 godz.)

2. Promieniowanie słoneczne - podział promieniowania według długości fal,
właściwości fizyczne i biologiczne poszczególnych frakcji.

3. Temperatura powietrza - pojęcia: ciepło i temperatura, zasadnicze stany
równowagi termicznej w atmosferze, zmiany temperatury i osady atmosferyczne.
Prezentacje multimedialne studentów. (2x2 godz.)

4. Ochładzanie – czynniki wpływające na utratę ciepła z organizmu. Mechanizm
termoregulacji u organizmów zmiennocieplnych. Strefa obojętności cieplnej i
punkt komfortu cieplnego.

5. Parowanie i wilgotność powietrza - istota procesu parowania, czynniki
wpływające na intensywność parowania, wskaźniki higrometryczne powietrza -
 znaczenie dla roślin i zwierząt. Sprawdzian wiadomości.

6. Zachmurzenie i opady atmosferyczne - procesy powstawania i formowania się
chmur,  czynniki warunkujące wystąpienie opadów atmosferycznych, rodzaje
opadów. Prezentacje multimedialne studentów. (2x2 godz.)

7. Ciśnienie atmosferyczne i ruchy powietrza - czynniki wpływające na zmiany
ciśnienia atmosferycznego, przyczyny powstawania ruchów powietrza,
charakterystyka wiatru. Prezentacje multimedialne studentów. (2x2 godz.)

8. Masy powietrzne i fronty atmosferyczne - charakterystyka mas powietrznych i
 frontów atmosferycznych kształtujących pogodę w Polsce. Prezentacje
multimedialne studentów. (2x2 godz.)

9. Elektryczność atmosferyczna - zjawiska elektryczne wchodzące w zakres
pojęcia elektryczności atmosferycznej: pole elektryczne atmosfery,
przewodnictwo elektryczne atmosfery, jonizacja powietrza, elektryczność chmur i
opadów. Prezentacje multimedialne na zadany temat.

10. Pomiary czynników pogodotwórczych, opracowanie biometeorologicznej
charakterystyki aktualnej pogody.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Burza mózgów, Film dydaktyczny, Metoda problemowa, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Dyskusja,
Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja 50%
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Dodatkowy opis

Zaliczenie przedmiotu: w celu zaliczenia przedmiotu student musi otrzymac pozytywna ocenę z testów sprawdzajacych
wiedzę z zakresu materiału przerabianego na cwiczeniach oraz wykładach, jak również posiadać wymaganą ilość obecności
na zajeciach oraz oddać prezentację na zadany temat. Student posiadajacy zaliczenie ćwiczeń zobowiazany jest również do
pisemnego zaliczenia (test zamknięty jednokrotnego wyboru składający sie z 20 pytań) materiału wykładowego. Test z
części wykładowej jest dołaczony każdorazowo do testu sprawdzającego wiedzę z zakresu treści przerabianych na
ćwiczeniach.

Wymagania wstępne
fizyka (lub biofizyka), fizjologia człowieka i zwierząt

Literatura
Obowiązkowa

Roman A.: Podstawy biometeorologii. Wyd. UP Wrocław, 2011.1.
Kozłowska T., Błażejczyk K., Krawczyk B.: Biometeorologia człowieka. Monografie IGiPZ PAN, Warszawa 1997.2.
Jankowiak J. (red.), Biometeorologia człowieka. PZWL, Warszawa 1976.3.
Grączewski J.: Wpływ pogody na zdrowie człowieka. PZWL, Poznań 1967.4.

Dodatkowa

Berke-Nowak G.: Pogoda a zdrowie, Kraków 1998.1.
Bogucki J. (red.): Biometeorologia turystyki i rekreacji. Poznań 1999.2.
Handbook on Climate Change and Agriculture. edited by Ariel Dinar, Robert O. Mendelsohn. 2011; Edward Elgar3.
Publishing.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do systematycznej aktualizacji wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin pokrewnych.
Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę oraz informacje dotyczące biologii człowieka podawane w mass-
mediach.

BC_P6S_KO02
Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego; jest świadomy
znaczenia bioróżnorodności. Aktywnie propaguje ochronę i dba o jakość środowiska naturalnego.
Propaguje zachowania prozdrowotne i proekologiczne.

BC_P6S_UW10
Absolwent potrafi objaśniać interakcje między poszczególnymi elementami ekosystemu w różnych
strefach geograficznych oraz identyfikować skutki antropopresji i ocenia zagrożenia środowiska
naturalnego a także oceniać tryb życia człowieka pod kątem wpływu na zdrowie w populacjach
współczesnych i pradziejowych

BC_P6S_UW12 Absolwent potrafi przygotować sprawozdanie, pracę projektową, referat oraz inne prace pisemne lub
prezentacje multimedialne

BC_P6S_WG01
Absolwent zna i rozumie teorie i prawa fizyczne oraz chemiczne mające związek ze zjawiskami
przyrodniczymi oraz zasady działania podstawowych przyrządów używanych w laboratorium fizycznym i
chemicznym

BC_P6S_WG05 Absolwent zna i rozumie budowę organizmów żywych na każdym poziomie organizacyjnym a także
zmiany ewolucyjne w ich budowie w kontekście zmieniających się warunków środowiskowych

BC_P6S_WG09 Absolwent zna i rozumie historię powstawania i budowę Ziemi oraz najważniejsze minerały i przypisuje je
do odpowiedniej epoki geologicznej

BC_P6S_WG12 Absolwent zna i rozumie teorie wyjaśniające powstanie i ewolucję życia na Ziemi oraz dowody ewolucji z
zakresu różnych dziedzin biologii a także podstawowe mechanizmy i prawa ewolucji.


