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SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU) 

Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku) 
Ochrona lasu - podstawowa 

Punkty 
ECTS 

5 

Numer 
katalogowy 

 Nazwa w j. angielskim 
Forest protection 

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

Kierownik przedmiotu/modułu 
Dr hab. Maciej Skorupski prof. nadzw. 

Kierunek studiów 
leśnictwo 

Poziom 
inżynierskie 

Profil 
ogólnoakademicki 

Semestr 
V 

Specjalność 
- 

Specjalizacja magisterska 
- 

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

Forma studiów: stacjonarne  Forma studiów: niestacjonarne  

 wykłady 16  wykłady 10 

 ćwiczenia kameralne 23  ćwiczenia kameralne 15 

 ćwiczenia terenowe 6  inne z udziałem nauczyciela 5 

 inne z udziałem nauczyciela 9    

      

 praca własna studenta 70  praca własna studenta 94 

Łączna liczba godzin: 124 Łączna liczba godzin: 124 

CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU 
Zapoznanie studentów z zasadami ochrony lasu, założeniami Instrukcji ochrony lasu i Ustawą o lasach. 

METODY DYDAKTYCZNE 
Wykład, pokaz, film 

EFEKTY KSZTAŁCENIA
 

Odniesienie 
do efektów 

kierunkowych 

Odniesienie 
do efektów 

obszarowych 

W
ie

d
z
a

 

E1 – student zna definicje, cel i zadania ochrony lasu, 
E2 – student zna czynniki abiotyczne wpływające na drzewa i drzewostany i 
ich wpływ na nie, 
E3 – student zna wpływ ekshalaktów przemysłowych na drzewa i 
drzewostany, 
E4 – student zna przyczyny powstawania i rodzaje pożarów warunki 
sprzyjające ich powstawaniu, metody przewidywania i wykrywania pożarów, 
profilaktykę, taktykę zwalczania i następstwa pożarów, sposoby 
zagospodarowanie pożarzysk, 
E5 – student zna Wpływ rekreacji na drzewa i drzewostany, 
E6 – student wie jakie szkody w drzewostanach mogą powodować 
zwierzęta kręgowe i bezkręgowe (roztocze, nicienie, gryzonie). 
E7 – student zna biologie, ekologie i systematykęInsectivora, Lagomorpha, 
Rodentia. 
E8 – student zna teorie związane z zamieraniem lasów, 
E9 – student zna zasady i metody rekultywacji terenów lesnych 
zniszczonych przez przemysł, 
E10 – student zna Ustawę o lasach, Instrukcję ochrony lasu, Instrukcję ppoż 
i akty prawne związane ze szkodnictwem leśnym 

L1A_W06 
L1A_W10 
L1A_W12 
L1A_W20 

R1A_W02 
R1A_W05 
R1A_W06 
R1A_W08 
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E11 – student potrafi określić jaki czynnik niszczący zadziałał na określone 
drzewo lub drzewostan, 
E12 – student potrafi rozpoznać gatunki zwierząt po śladach ich żerowania,  
E13 – student potrafi wytypować drzewostan przydatny do celów 
rekreacyjnych, 
E14 – potrafi zaplanować akcję gaszenia pożaru lasu, 
E15 – student potrafi zdiagnozować stopień zagrożenia gradacjami 
szkodników i sposoby ich zapobiegania i zwalczania, 
E16- student potrafi zaplanować rekultywację terenu leśnego zniszczonego 
przez przemysł przetwórczy i wydobywczy. 

 L1A_U04 
L1A_U09 

R1A_U05 
R1A_U06 
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 E17 – student potrafi hierarchizować cele służące do realizacji zadań 
związanych z ochroną drzewostanów przed działaniem czynników 
biotycznych i abiotycznych, 
E18 – student jest świadomy misji wykonywanego zawodu z 
uwzględnieniem aspektów społecznych i etycznych oraz odpowiedzialności 
za stan środowiska naturalnego. 
. 
. 
. 

L1A_K03 
L1A_K04 

R1A_K03 
R1A_K04 
R1A_K05 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Zaliczenie pisemne 
Egzamin ustny 

Numery efektów 
E1-16 
E1-18 

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
1. Definicja cel i zadania ochrony lasu.  
2. Wpływ czynników i zjawisk meteorologicznych na drzewa i drzewostany (światło, temperatura, wiatry, 

elektryczność atmosferyczna, opady i osady atmosferyczne, gołoledź, wahania poziomu wód 
gruntowych).  

3. Wpływ ekshalaktów przemysłowych na drzewa i drzewostany (wpływ na liście, korzenie, glebę leśną i 
mikroorganizmy glebowe). Wpływ przemysłu wydobywczego na drzewostany (zabór terenów, zmiana 
stosunków wodnych, deformacja powierzchni, przepisy prawne).  

4. Pożary lasów (przyczyny, rodzaje pożarów, warunki sprzyjające powstawaniu pożarów, metody 
przewidywania i wykrywania pożarów, profilaktyka, taktyka zwalczania pożarów, następstwa pożarów, 
zagospodarowanie pożarzysk).  

5. Wpływ rekreacji na drzewa i drzewostany (pojemność turystyczna, typowanie drzewostanów dla celów 
rekreacyjnych, przebudowa drzewostanów i ich zagospodarowanie turystyczne, podstawowe urządzenia 
turystyczne, zasady zbioru płodów runa leśnego, zasady prawidłowego zachowania się w lesie, przepisy 
prawne).  

6. Szkody powodowane w lasach przez kręgowce i bezkręgowce (z wyjątkiem owadów).  
7. Nicienie i ich rola w środowisku leśnym. Szkody, zapobieganie i zwalczanie.  
8. Roztocze i ich rola w środowisku leśnym. Szkody, zapobieganie i zwalczanie. 
9. Przegląd systematyczny drobnych ssaków Polski: Insectivora, Lagomorpha, Rodentia. 
10. Szkody powodowane przez gryzonie, zającokształtne i kopytne oraz ich zapobieganie.  
11. Prognozowanie masowych pojawów gryzoni, kontrola liczebności oraz zwalczanie gryzoni. Rejonizacja 

hylopatologiczna Polski. 
12. Zamieranie lasów - "Waldsterben" (ogólne omówienie zjawiska, hipotetyczne przyczyny, rozmiary szkód 

w Europie).  
13. Podstawy rekultywacji terenów leśnych zniszczonych przez przemysł przetwórczy i wydobywczy. 
14. Szkodnictwo leśne (zabór drewna, grabienie ściółki, bezprawne pozyskiwanie żwiru i piasku, stroiszu, 

żywicy i soku drzew, wypas zwierząt gospodarskich, kłusownictwo, wnykarstwo, przepisy prawne).  
15. Szkody powodowane w wyniku niewłaściwego zagospodarowania lasu oraz eksploatacji zasobów 

leśnych (niewłaściwy dobór rębni, składu gatunkowego drzewostanu, zaniedbania w pielęgnacji, 
przekraczanie etatów rębnych, ukierunkowane poszukiwania sortymentów, wpływ ciężkiego sprzętu 
używanego przy ścince, zrywce i transporcie na drzewa i glebę leśną).  

16. Pożary leśne: określanie stopnia zagrożenia pożarowego, wczesne wykrywanie pożarów, profilaktyka p. 
poż., praca na mapach - lokalizacja pożaru. Akty prawne z zakresu ochrony p. poż. obszarów leśnych.  

17. Ustawa o lasach.  
18. Elementy rekreacyjnego zagospodarowania lasu (określanie naturalnej pojemności rekreacyjnej 

drzewostanu, strefy zagospodarowania rekreacyjnego).  

19. Ochrona lasu na terenach leśnych pod wpływem industrializacji i urbanizacji.  

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu 
Zaliczenie pisemne 
Egzamin ustny 

Procentowy udział w końcowej 
ocenie 
100% 
100% 
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