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Kierunek lub kierunki studiów 

 

OG 

Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 

Podstawy faunistyki 

The Elements of Learning of Fauna 

Język wykładowy 
 

polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia 

 

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 
 

III 

Semestr dla kierunku 

 

6 

Liczba punktów ECTS z podziałem 

na kontaktowe/ niekontaktowe 

2 (1/1) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

Dr Alicja Buczek 

Jednostka oferująca moduł 

 

Zakład Ekologii Ogólnej 

Osoby prowadzące zajęcia Dr Alicja Buczek 

Cel modułu 

 

Przedstawienie metod badań wykorzystywanych we 

współczesnej faunistyce. Zapoznanie z różnymi zjawiskami 
życiowymi, takimi jak przeloty, zimowanie, rozród, żerowanie, 

przystosowanie do życia w siedliskach zastępczych na wybranych 
grupach bezkręgowców oraz kręgowców. Nabycie umiejętności 

rozpoznawania gatunków typowych dla siedlisk naturalnych i 
przekształconych przez człowieka, ze szczególnym 

uwzględnieniem gatunków wykorzystywanych w diagnozie stanu 

środowiska. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

- Przegląd metod wykorzystywanych w różnych działach 

faunistyki.  

- Zapoznanie się z niektórymi aspektami życia zwierząt t.j. 
migracje i zimowanie oraz rozród i żerowanie na przykładach 

gatunków o szerokiej lub wąskiej amplitudzie ekologicznej.  
- Zapoznanie się z wykorzystaniem fauny w diagnozie stanu 

środowiska.  

- Przedstawienie przystosowań zwierząt do życia w siedliskach 
zastępczych – synantropizacja i synurbizacja.  

- Zapoznanie się ze zwierzętami charakterystycznymi dla różnych 
siedlisk naturalnych oraz antropogenicznych. 

- Zapoznanie się z różnymi metodami ochrony fauny. 
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Planowane 
formy/działania/metody 

dydaktyczne 
 

Wykład, ćwiczenia terenowe w Poleskim Parku Narodowym oraz 
na terenie Lublina (zwarta zabudowa miejska i tereny 

rekreacyjne), samodzielne opanowanie znajomości głosów 
godowych wybranych przedstawicieli fauny kręgowców w 

oparciu o dostarczone płyty CD. 

 


