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SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Punkty
ECTS

Podstawy łowiectwa

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Introduction to game and hunting
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu
Kierownik przedmiotu/modułu

Dr hab. Robert Kamieniarz - stacjonarne/dr inż. Jacek Skubis - niestacjonarne
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Leśnictwo

Studia I stopnia

ogólnoakademicki

VI

Specjalność

Specjalizacja magisterska

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

Forma studiów: stacjonarne
Forma studiów: niestacjonarne
 wykłady
12
 wykłady
8
 ćwiczenia kameralne
12
 ćwiczenia kameralne
12
 ćwiczenia terenowe
6

 inne z udziałem nauczyciela
6
 inne z udziałem nauczyciela
4
 praca własna studenta
30
 praca własna studenta
42
Łączna liczba godzin: 66
Łączna liczba godzin: 66
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Poznanie biologii zwierząt łownych, stanu i dynamiki ich populacji, oraz interakcji ze środowiskiem. Opanowanie
umiejętności oceny śladów bytowania oraz płci i wieku zwierząt łownych, prowadzenia inwentaryzacji zwierzyny,
a także podstaw łowieckiego gospodarowania niezbędnych do współpracy z realizującymi gospodarkę łowiecką.
METODY DYDAKTYCZNE
Podające: wykład z prezentacją multimedialną,
Praktyczne: praca z eksponatami.
Odniesienie
do efektów
kierunkowych

Odniesienie
do efektów
obszarowych

E1 – student zna biologię zwierząt łownych, podstawowe pojęcia
ekologiczne, stan, dynamikę i rozmieszczenie ich populacji,
interakcje ze środowiskiem oraz podstawy gospodarki łowieckiej,
w tym podstawowe metody polowań,
E2 – zna podstawy współczesnego prawodawstwa łowieckiego,

L1A_W11

R1A_W04

L1A_W20

E3 – umie ocenić ślady bytowania oraz płeć i wiek zwierząt łownych,
umie określić podstawowe parametry populacyjne, w tym
przeprowadzić inwentaryzację zwierzyny metodą próbnych pędzeń,
E4 – potrafi podjąć działania ograniczające szkody od zwierzyny,

L1A_U08

R1A_W02
R1A_W08
R1A_U06

L1A_U08

R1A_U06

E5 – potrafi przewodzić pędzeniom próbnym przyjmując różne role,
E6 – potrafi ocenić skutki działań ochronnych, w tym prowadzonej
gospodarki łowieckiej i ochrony przed zwierzyną, na las

L1A_K02
L1A_K05

R1A_K02
R1A_K06

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Metody weryfikacji efektów kształcenia
sprawdzian pisemny
egzamin ustny lub pisemny

Numery efektów:

E1, E2, E3, E4,
E1, E2, E3, E4, E5, E6,

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykłady:
1. Elementy ekologii populacji - parametry populacyjne i przykłady ich określania,
dynamika populacji, interakcje międzygatunkowe.
2. Zwierzęta łowne. Rozrodczość i śmiertelność w ich populacjach
3. Monitoring i podstawy gospodarowania populacjami zwierzyny grubej.
4. Monitoring i podstawy gospodarowania populacjami zwierzyny drobnej.
5. Środowisko życia zwierząt. Szkody powodowane przez zwierzynę.
Ćwiczenia kameralne:
1. Podstawy prawodawstwa łowieckiego.
2. Zwierzyna i ślady jej obecności w łowisku. Rozwój rogów i poroża.
3. Określanie płci i wieku zwierzyny grubej przed i po pozyskaniu.
4. Określanie płci i wieku zwierzyny drobnej po pozyskaniu.
5. Urządzenia łowieckie. Metody ograniczania szkód od zwierzyny.
6. Podstawowe metody polowań.
Ćwiczenia terenowe:
1. Inwentaryzacja zwierzyny metodą liczenia tyralierą na terenie OHZ „Zielonka”.
Procentowy udział w końcowej ocenie
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
10%
ćwiczenia: sprawdzian pisemny lub ustny
90%
wykłady: egzamin ustny lub pisemny
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