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Jednostka oferująca moduł Zakład Ekologii Ogólnej 
Cel modułu Przekazanie wiedzy o systemie monitoringu zmian w 

środowisku przyrodniczym – działalność Global 

Environmental Monitoring System (GEMS) i Global 

Monitoring for Environmental Security (GMES). 

Zapoznanie studentów z założeniami i z problematyką 

stosowania bioindykacji w analizie zmian zachodzących w 

środowisku przyrodniczym dla różnych geosfer – 

atmosfery, hydrosfery i litosfery. Określenie cech 

szczególnych dobrego bioindykatora środowiskowego oraz 

określenie klas typologicznych biowskaźników roślinnych i 

zwierzęcych. Nabycie umiejętności prostych analiz stanu 

środowiska na podstawie obserwacji fitotestów i zootestów 

w ramach biomonitoringu. 
Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 
Struktura i funkcjonowanie sieci GEMS i GMES. 

Propedeutyka bioindykacji, parametryzacja analityczna 

zmian w środowisku przyrodniczym oraz typologia i 

charakterystyka bioindykatorów. Fitoindykacja: gatunki 

roślin jako bioindykatory zanieczyszczeń (porosty – skala 

porostowa, mchy, rośliny naczyniowe), zbiorowiska 

roślinne oraz krajobraz i procesy biologiczne jako 

biowskaźniki środowiska, liczby wskaźnikowe roślin 

naczyniowych. Zooindykacja: rola bezkręgowców, 

kręgowców i organizmu człowieka w ocenie stanu 

środowiska, testy toksyczności (LD). Biomonitoring 

ekosystemów wodnych: skala saprobowości Sedlaczka, 

biologiczne wskaźniki trofii jezior (produkcja pierwotna 

fitoplanktonu, koncentracja chlorofilu a,  liczba 

asymilacyjna, Wskaźniki Trofii Carlsona), monitoring wód 

rzecznych. Biomonitoring ekosystemów lądowych leśnych 

i nieleśnych. Monitoring ekosystemów miejskich oraz 

modele ekologiczne jako wskaźniki stanu środowiska. 
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