
TFL607_Podstawy łowiectwa_I_stopień_P.xls

Rok akademicki: Grupa przedmiotów

ECTS 2) 2

b) stopień c) rok

I 3

30

T

T

T

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Principals of game management

Kierunek studiów4): Turystyka i rekreacja

Numer katalogowy: TFL607

Nazwa przedmiotu1): Podstawy łowiectwa

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

d) forma studiów

 stacjonarne/niestacjonarne
Status przedmiotu9): 

Cykl dydaktyczny10): 

Jednostka realizująca7): Wydział Leśny, Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

Koordynator przedmiotu5): dr Paweł Nasiadka

Prowadzący zajęcia6): dr Paweł Nasiadka, pracownicy Wydziału

a) forma dydaktyczna

a) przedmiot

do wyboru

letni polski

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

18

b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a2) ćwiczenia audytoryjne

inne… inne …

inne …inne…

eksperyment

studium przypadku

a1) wykład

konsultacje inne …

a3) ćwiczenia laboratoryjne

rozwiązywanie problemu

A.     wykłady

Historia i współczesność łowiectwa. Uwarunkowania prawne funkcjonowania łowiectwa w Polsce. Biologia i ekologia wybranych gatunków
zwierzyny. Gatunki obce i inwazyjne. Biocenotyczna rola gatunków lub zespołów w ekosystemach leśnych.Iinterakcje międzygatunkowe. Metody
oceny liczebności i zagęszczenia gatunków łownych. Ocena struktur populacyjnych zwierzyny (przestrzennej, płci oraz wieku). Planowanie
wielkości pozyskania łowieckiego w aspekcie trwałości ekosystemów leśnych. Zasady selekcji osobniczej i populacyjnej. Ocena jakości
osobniczej zwierzyny grubej (zmienność tusz, poroży, trofea medalowe). Kynologia i sokolnictwo. Metody polowań na gatunki łowne. Broń
myśliwska. Zasady funkcjonowania turystyki łowieckiej w Lasach Państwowych.

B.     ćwiczenia

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

dyskusja

projekt badawczy

a4) seminaria

indywidualne projekty studenckie

Pełny opis przedmiotu15):

Metody dydaktyczne14):

gry symulacyjne

Dostarczenie wiedzy w zakresie poznania celów i zadań współczesnego łowiectwa w zakresie zasad ochrony i trwałego w czasie 
gospodarowania  populacjami zwierząt zgodnie z zasadami ekologii. Przedmiot przygotowuje studenta do zdania egzaminu dla osób 
świadczących usługi w ramach turystyki łowieckiej i dotyczących znajomości biologii, ekologii gatunków łownych, struktury odstrzałów, okresów i 
sposobów polowań.
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01 - 07

T

Waga w % Waga w %

100%

07 - potrafi ocenić przydatność terenów do organizacji turystyki łowieckiej

04 - potrafi przygotować ofertę w zakresie turystyki łowieckiej

06 - zna podstawy prawne w zakresie zarządzania populacjami zwierzyny 
(łowiectwa)

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

03 - potrafi opracować plan trwałego gospodarowania gatunkami 
łownymi w skali rocznej i wieloletniej

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

02 - zna metody oceby liczebności i struktur populacyjnych 
gatunków łownych oraz zasady wyceny jakości trofeów

01 - zna gatunki łowne, podstawy ich biologii i ekologii i ich rolę w 
ekosystemach 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

brak

08 -

05 - zna zasady funkcjonowania turystyki łowieckiej w Polsce

Założenia wstępne17): Podstawowa wiedza z zakresu biologii i ekologii zwierząt dziko żyjących w ramach programu szkoły średniej

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):
złożone projekty

inne…

inne…

okresowe prace pisemne

inne..

inne..

test komputerowy 

Element oceny

imienne karty oceny studenta

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne..

inne… inne..

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

inne…

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

test

egzamin pisemny

egzamin ustny

Element oceny

egzamin pisemny

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

inne..

inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

egzamin ustny
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UWAGI24):

2. Jędrzejewska, B.; Jędrzejewski, W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. Wyd. PWN, Warszawa,

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

5. Dziedzic, R. red. 2012. Podręcznik selekcjonera. Oficyna Wydawnicza Forest, Zarząd Główny PZŁ, Warszawa.

6.

7.

8.

3. Okarma, H.; Tomek A. 2008. Łowiectwo. Wyd. Edukacyjno-Naukowe H2O, Kraków,

4. Dzięciołowski, R.; Flis, M. red. 2011. Łowiectwo. Łowiec Polski Sp. z o.o., tom 1, 2. Warszawa,

1. Krupka, J. i in. 1989. Łowiectwo. PWRiL, Warszawa,

xWydział Nauk Ekonomicznych SGGW Turystyka i Rekreacja


