
 
SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU) 

Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku) 
Monitoring przyrodniczy 

Punkty 
ECTS 

3 

Numer 
katalogowy 

 Nazwa w j. angielskim 
Nature monitoring 

Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra) 
Katedra Urządzania Lasu 

Kierownik przedmiotu/modułu 
dr hab. Roman Jaszczak, prof. nadzw. 

Kierunek studiów 
Ochrona przyrody 

Poziom 
Studia II stopnia 

Profil 
ogólnoakademicki 

Semestr 
II 

Specjalność 
 

Specjalizacja magisterska 
 

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY 
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta) 

Forma studiów: stacjonarne  Forma studiów: niestacjonarne  

 wykłady 15  wykłady   9 

 ćwiczenia  15  ćwiczenia    9 

 inne godziny studenta z udziałem 
nauczyciela akademickiego (konsultacje, 
zaliczenia ćwiczeń, egzamin z przedmiotu) 

  6  inne godziny studenta z udziałem nauczyciela 
akademickiego (konsultacje, zaliczenia ćwiczeń, 
egzamin z przedmiotu) 

  4 

 praca własna studenta 39  praca własna studenta 53 

Łączna liczba godzin: 75 Łączna liczba godzin: 75 

CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU 
Wyjaśnienie pojęcia, znaczenia, form i skal monitoringu. Zapoznanie z formami monitoringu lasów w Polsce. 
Przybliżenie zagadnień związanych z monitoringiem gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. 
Poznanie pojęcia, struktury i celów Państwowego Monitoringu środowiska.  

METODY DYDAKTYCZNE 
Wykład: prezentacje multimedialne w programie Power Point 
Ćwiczenia laboratoryjne: wykonanie zadanych tematów: 1/ w formie opracowań tabelarycznych i opisowych, 
2/ z wykorzystaniem komputerów i odpowiedniego oprogramowania. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA
 

Odniesienie 
do efektów 

kierunkowych 

Odniesienie 
do efektów 

obszarowych 
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E1 – student ma pogłębioną wiedzę o siedliskach i czynnikach 
abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych wpływających na ich stan 
wykorzystaniu innowacyjnych technik w leśnictwie; 
E2 – student ma pogłębioną wiedzę z zakresu różnych form ochrony 
przyrody, w tym sieci Natura 2000 
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R2A_W06 
P2A_W05 

U
m

ie
ję

tn
o
ś
c
i E3 – student potrafi kompleksowo wykorzystać w praktyce dokumentacje, 

instrukcje, bazy danych związane z ochroną przyrody 
E4 -  student potrafi przeprowadzić kompleksową inwentaryzację i ocenę 
ekosystemów oraz dokonać oceny ich zagrożeń 
E5 – student potrafi zauważyć reakcje ekosystemów na globalne zmiany 
środowiska i ocenić ich znaczenie w kontekście ochrony przyrody 
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 E6 – student integruje się do pracy w grupie 
 
E7 – student systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej 
praktyczne zastosowanie 
E8 – student potrafi ponieść odpowiedzialność za ocenę zagrożeń 
związanych z pracami monitoringowymi 

L2A_K05 
L2A_K06 
L2A_K01 
L2A_K04 

R2A_K02 
P2A_K02 
R2A_K03 
P2A_K03 
P2A_K03 
R2A_K06 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Ćwiczenia: poprawne wykonanie zadanych tematów; kolokwia (ustne lub 
pisemne), prace kontrolne. 
Wykłady: wyniki kolokwiów na ćwiczeniach 

Numery efektów 

E1, E2, E3, E4, E5, E6, 
E7, E8, 
 
 



TREŚCI KSZTAŁCENIA 
Wykłady: 

 Definicja, podstawy prawne, funkcja informacyjna, skale i formy monitoringu. Pojęcie i rodzaje 
monitoringu lasów. Czynniki oddziaływujące na polskie lasy. /1 godz. studia stacjonarne/ 

 Wielkopowierzchniowa inwentaryzacja stanu lasu (WISL) – pojęcie, rys historyczny. Metodyka w oparciu 
o instrukcję z 2015 roku. /1 godz. studia stacjonarne/ 1 godz, studia niestacjonarne/ 

 Strefy uszkodzenia lasów – pojęcie, rys historyczny, sposoby ustalania, znaczenie dla gospodarki leśnej. 
Stopień uszkodzenia drzewostanu – pojęcie, kryteria. /1 godz. studia stacjonarne/ 1 godz, studia 
niestacjonarne/ 

 Monitoring biologiczny lasów – pojęcie, rys historyczny, pomiary i obserwacje na stałych powierzchniach 
obserwacyjne I i II rzędu (SPO I i II) oraz stałych powierzchniach monitoringu intensywnego (SPO MI). 
Defoliacja koron drzew w monitoringu lasów. /1 godz. studia stacjonarne/ 

 Definicja, podstawy prawne, zakres, założenia i organizacja monitoringu przyrodniczego. Opis procedury 
monitoringu gatunków roślin na poziomie krajowym (wybór stanowisk; zakres prac monitoringowych na 
stanowisku – parametry: populacji, siedliska, perspektywy zachowania; karta obserwacji gatunku). 
Przykład dla wybranego gatunku. Opis procedury monitoringu gatunków roślin na poziomie obszaru 
Natura 2000.  /2 godz. studia stacjonarne/ 1 godz, studia niestacjonarne/ 

 Opis procedury monitoringu gatunków zwierząt na poziomie krajowym (wybór stanowisk; zakres prac 
monitoringowych na stanowisku – parametry: populacji, siedliska, perspektywy zachowania; karta 
obserwacji gatunku). Przykład dla wybranego gatunku. Opis procedury monitoringu gatunków zwierząt 
na poziomie obszaru Natura 2000. /1 godz. studia stacjonarne/ 1 godz, studia niestacjonarne/ 

 Opis procedury monitoringu siedlisk przyrodniczych na poziomie krajowym (wybór stanowisk; zakres 
prac monitoringowych na stanowisku – parametry: powierzchnia siedliska, specyficzna struktura i 
funkcja siedliska, perspektywy ochrony; karta obserwacji siedliska). Przykład dla wybranego siedliska 
przyrodniczego. Opis procedury monitoringu siedlisk przyrodniczych na poziomie obszaru Natura 2000.  
/1 godz. studia stacjonarne/ 1 godz, studia niestacjonarne/ 

 Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) – pojęcie, podstawy prawne, cele i zadania, program. 
Uwarunkowania finansowe realizacji programu Państwowego Monitoringu Środowiska. /5 godz. studia 
stacjonarne/ 3 godz, studia niestacjonarne/ 

Ćwiczenia: 

 Procedury monitoringu gatunków roślin, zwierząt o siedlisk przyrodniczych. /10 godz. studia stacjonarne/ 
6 godz, studia niestacjonarne/ 

 Aktualny stan jakości środowiska w województwie wielkopolskim w podsystemach: monitoringu jakości 
powietrza, monitoringu jakości wód, monitoringu jakości gleby i ziemi, monitoringu hałasu, monitoringu 
pól elektromagnetycznych, monitoringu promieniowania jonizującego. /5 godz. studia stacjonarne/ 3 
godz, studia niestacjonarne/ 

 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu 
Ćwiczenia: aktywne uczestnictwo w zajęciach, poprawne wykonanie zadań, 
zaliczenie kolokwiów i/lub prac kontrolnych. 
Wykłady: zaliczenie na podstawie wyników z ćwiczeń 

Procentowy udział w końcowej 
ocenie 

Ćwiczenia -100% 
Wykłady 



WYKAZ LITERATURY 
Literatura, na której oparty jest program zajęć 

Inspekcja Ochrony Środowiska, 2010 (cz. I), 2012 (cz. II, III), 2015 (cz. IV).. Perzanowska J. /red./ Monitoring 
gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Warszawa. 
Inspekcja Ochrony Środowiska, 2010 (cz. I), 2012 (cz. II, III), 2015 (cz. IV). Makomska-Juchewicz M., Baran P. 
/red./ Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Warszawa. 
Inspekcja Ochrony Środowiska, 2010 (cz. I), 2012 (cz. III, III), 2015 (cz. IV). Mróz W. /red./ Monitoring siedlisk 
przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Warszawa. 
Jaszczak R., 1999. Monitoring lasów. 
Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015. 
Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2013. 
Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2014. 
Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2015. 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( Dz.U. z 2011r. Nr 12, poz. 59). 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2012r., poz. 145) –art. 38a ust.1, art. 155a, art.155b. 
 

Literatura do samodzielnego studiowania przez studenta 
Gołojuch P., Beker C., 2015. Urządzanie I monitoring lasu a ustalanie stref uszkodzenia lasu I stopni 
uszkodzenia drzewostanów. Sylwan 159 (1): 13-21. 
Jaszczak R., 1999. Historia monitoringu kondycji lasów w Polsce. Sylwan 143 (2): 5-25.  
Jaszczak R., 2000. Monitoring lasów w kształtowaniu społecznej świadomości ekologicznej. [W:] Zięba S. 
i Wróblewski Z. (red.). Ekologia a transformacje cywilizacyjne na przełomie wieków. Zakład Ekologii Człowieka 
Kat. Uniw. Lub., Lublin: 351-364. 
Jaszczak R., 2007. Die Forsteinrichtung und die Methoden und die Ergebnisse der Beurteilung der 
Beständebeschädigung nach dem zweiten Weltkrieg in Polen. Nauka-Przyroda-Technologie 1, 3, #47. 
Jaszczak R., Miotke M., 2011. Zagrożenia polskich lasów i sposoby im przeciwdziałania w XIX wieku. Sylwan 
155 (5): 340-349. 
Jaszczak R., Gołojuch P., Niziołek K., 2011. Naziemne inwentaryzacje szkód w polskich lasach powodowanych 
przez przemysłowe zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w latach 1970-2009. Sylwan 155 (10): 687-
701. 
Jaszczak R., Rączka G., Magnuski K., Miotke M., Piątkowski S., 2011. Problemy przebudowy lasów w Polsce w 
regionach przemysłowych. Nauka-Przyroda-Technologie, t.5, z.3, art. 22.  
Jaszczak R., 2002. Morfologia koron drzew w monitoringu lasów w Polsce. Las Pol. 13-14: 40-41. 
Jaszczak R., 2003. Rozważania o defoliacji. Las Pol. 17: 24-25. 
Jaszczak R., 2004. Rozważania o strefach uszkodzenia. Las Pol. 13-14: 20-21 
Rozporządzenie MŚ z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896.). 
Rozporządzenie MŚ z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych 
części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1550). 
Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego 
i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1549). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2012r. poz. 264). 
Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 
standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359). 
Konwencja „O Ochronie Środowiska Morskiego Obszaru Morza Bałtyckiego” z dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 
2000 r., Nr 28, poz. 346.). 
 

 

 

 

 

 

http://www.gios.gov.pl/artykuly/70/Aktualny-program-Panstwowego-Monitoringu-Srodowiska

