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Jednostka oferująca przedmiot Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu 

Cel modułu Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z funkcjonowaniem 
struktur ekologicznych w różnego rodzaju zurbanizowanych 
układach przestrzennych, począwszy od lokalnych układów w 
osiedlach, dzielnicach i rozszerzając w miastach i gminach.  
Studenci nabywają umiejętności identyfikacji struktury 
ekologicznej wybranego ośrodka i poznają wpływ tych 
uwarunkowań na warunki życia ludzi, a w dalszej kolejności 
poznają racjonalne zasady rozwoju układów przestrzennych przy 
zachowaniu fundamentalnej zasady ciągłości przestrzennej i 
czasowej ekosystemów, bioróżnorodności oraz adekwatności 
systemów biotycznych do warunków siedliskowych. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Struktura ekologiczna miasta jako system terenów aktywnych 
biologicznie, przenikających dany obszar, umożliwiających 
przyrodnicze, horyzontalne powiązania funkcjonalne przez 
cyrkulację atmosferyczną, przepływ wody, migrację roślin i 
zwierząt i inne procesy przyrodnicze. Istnienie osnowy 
ekologicznej jako warunek utrzymania względnej równowagi 
ekologicznej środowiska przyrodniczego, wzbogacanie jego 
struktury i urozmaicenie krajobrazu w sensie fizjonomicznym. 
Istota specyfiki struktury ekologicznej miasta, oraz tego, że 
przenika ona obszary szczególnej koncentracji ludzi z różnymi 
przejawami ich aktywności, a tym samym koncentracji 
antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego. 
Zasada ciągłości przestrzennej i czasowej ekosystemów, 
bioróżnorodności oraz adekwatności systemów biotycznych do 
warunków siedliskowych jako fundamentalna zasada 
kształtowania struktury ekologicznej. Analiza wszystkich tych 
problemów, ich identyfikacja, waloryzacja i kwalifikacja  terenów 
zurbanizowanych pod kątem planowanego zagospodarowania  
dla zapewnienia rozwoju zrównoważonego.  
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Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody dydaktyczne: wykład przeprowadzony z wykorzystaniem 

narzędzi multimedialnych, ćwiczenia laboratoryjne, studenckie 

prace projektowe, wyjazd plenerowy, dyskusja. 

 
 


