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Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Siedliska priorytetowe w krajobrazie kulturowym Polski 
Priority Habitats in the Cultural Landscape of Poland 

Język wykładowy 
 

polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia 
 

studia stacjonarne drugiego stopnia 

Rok studiów dla kierunku 
 

I 

Semestr dla kierunku 
 

1 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

3 (1,56/1,44) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

dr inż. Agnieszka Szczurowska 

Jednostka oferująca moduł 
 

Katedra Fizjologii Roślin 

Cel modułu 
 

Przedstawienie najbardziej zagrożonych półnaturalnych i 
naturalnych siedlisk przyrodniczych uznanych w systemie 
ochrony Unii Europejskiej Natura 2000 jako siedliska 
priorytetowe. Zaznajomienie ze sposobami ochrony tych 
siedlisk poprzez właściwe ich kształtowanie oraz monitoring. 
Wskazanie systemu ochrony obszarów Natura 2000 jako 
europejskiego systemu zabezpieczenia ciągłości trwania tych 
siedlisk w krajobrazie kulturowym Polski. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Typy przyrodniczych siedlisk priorytetowych w systemie 
ochrony przyrody Natura 2000 występujące na terenie Polski.  
Siedliska priorytetowe o charakterze półnaturalnym t.j. 
wrzosowiska, solniska, murawy napiaskowe, murawy 
nawapienne, łąki trzęślicowe, dąbrowy świetliste jako elementy 
krajobrazu kulturowego Polski. Ich dynamiczne powiązania z 
innymi elementami krajobrazu.  
Czynniki zagrażające poszczególnym siedliskom priorytetowym 
t.j. zaniechanie pokosów lub wypasu, intensyfikacja gospodarki 
rolnej, sukcesja ekologiczna, niewłaściwe gospodarowanie 
zasobami wodnymi, pożary. 
Ochrona siedlisk priorytetowych poprzez właściwe ich 
kształtowanie, monitoring, ochronę w systemie Natura 2000. 
Wykorzystanie aktualnie funkcjonującego Programu 
Rolnośrodowiskowego do czynnej ochrony siedlisk 
priorytetowych. 
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 
 

Wykład multimedialny i ćwiczenia terenowe na terenie 
wybranych obszarów Natura 2000. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


