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Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi 
potencjalnych i realnych zagrożeń związanych z 
oddziaływaniem pestycydów wprowadzanych do 
środowiska naturalnego na populacje i zespoły 
organizmów roślinnych i zwierzęcych w ekosystemach 
wodnych i lądowych. Umożliwienie studentowi zdobycia 
teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności w 
zakresie oceny zagrożenia i ryzyka środowiskowego dla 
organizmów żywych zasiedlających ekosystemy wodne i 
lądowe podlegające antropopresji. 

Treści programowe modułu kształcenia  Ryzyko wprowadzania pestycydów do ekosystemów 
wodnych i lądowych. Losy wybranych zanieczyszczeń w 
środowisku i drogi ich wnikania do organizmów żywych. 
Ekotoksykologiczne skutki działania zanieczyszczeń 
chemicznych na organizmy wodne i lądowe – od komórki 
do ekosystemu: rodzaje oddziaływań toksycznych, 
interakcje, czynniki modulujące. Transfer zanieczyszczeń 
w łańcuchach troficznych i jego ocena. Metody oceny 
działania zanieczyszczeń chemicznych na organizmy 
wodne i lądowe oraz porównanie ich potencjału 
toksycznego. Testy ekotoksyczności na wybranych 
organizmach. Normy pozostałości pestycydów 
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