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Kierunek lub kierunki studiów Hipologia i jeździectwo 

Nazwa modułu kształcenia Łowiectwo 

Wildlife Management 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia I s 

Rok studiów dla kierunku III 

Semestr dla kierunku 5 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

3 

1,6/1,4 

Tytuł / stopień, imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej 

Prof. dr hab. Roman Dziedzic 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt 

Cel modułu Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem łowiectwa i gospodarowaniem populacjami 

zwierząt łownych zgodnie z zasadami ekologii oraz z ornitologią łowiecką z uwypukleniem 

sokolnictwa. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Omawiana jest historia i współczesna rola oraz znaczenie łowiectwa. System prawny i 

organizacyjny w Polsce, gatunki łowne, chronione (ptaki i ssaki). Ekologiczne podstawy 

łowiectwa: dynamika liczebności populacji, czynniki środowiskowe wpływające na dynamikę 

liczebności, eksploatacja populacji. Biologia gatunków łownych  (systematyka, 

występowanie, liczebność, wymagania siedliskowe, pokarm, rozród, znaczenie, zagrożenia). 

Środowisko życia zwierząt dzikich, pojemność łowisk, zagęszczenie zwierząt. Poprawa 

naturalnych warunków bytowania zwierząt, zagospodarowanie łowisk. Dokarmianie zwierząt 

łownych. Stwierdzanie pobytu zwierząt w łowisku. Metody oceny wieku zwierząt. 

Inwentaryzacja zwierzyny. Zasady gospodarowania populacjami zwierząt łownych. 

Łowieckie plany hodowlane. Sposoby pozyskania zwierzyny, sokolnictwo, polowania par 

force, broń myśliwska. Postępowanie po odstrzale. Kryteria selekcji samców zwierzyny 

płowej. Szkody łowieckie wyrządzane przez zwierzynę i metody zapobiegania im. Hodowle 

zamknięte. 
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Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, terenowe (projektor, filmy, fotografie, 

eksponaty), zajęcia praktyczne z wykorzystaniem preparatów i eksponatów 

(określanie wieku), planowanie pozyskania z uwzględnieniem struktur populacyjnych, 

dyskusje 

 


