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Przedmioty 
wprowadzające 
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Cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie z potrzebami i sposobami adaptacji lasów i leśnictwa do 
zmian klimatycznych, przejawiających się głównie poprzez intensyfikację gwałtownych zjawisk 
pogodowych, w szczególności w strefie umiarkowanej. Student ma świadomość, że ekosystemy 
leśne mogą działać jako narzędzie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu. Zna wpływ zmian 
klimatu na lasy oraz potrafi ocenić potencjał obszarów leśnych w zakresie łagodzenia zmian 
klimatu. Potrafi wskazać wpływ zmian klimatycznych w perspektywie długoterminowej na 
ekosystemy leśne. Potrafi określić warunki konieczne do planowania gospodarki leśnej i ochrony 
lasów w sytuacji zmian klimatycznych. 

Treści 
programowe 

Wykład: Historyczne i współczesne formy cyrkulacji atmosfery i wód oceanicznych. Czynniki 
klimatotwórcze stabilizujące naturalną zmienność klimatu. Naturalne oraz antropogeniczne 
przyczyny zmian klimatu. Międzynarodowe, polityczne i gospodarcze aspekty zmian klimatu. 
Scenariusze przewidywanych zmian klimatu w Europie i Polsce. Wpływ ekstremalnych zjawisk 
meteorologicznych i hydrologicznych (opady, huragany, śnieżyce, susze, pożary, powodzie, 
stepowienie) na obszary leśne. Udział lasów w łagodzeniu zmian klimatycznych. Rola lasów 
naturalnych, gospodarczych i torfowisk w sekwestracji CO2.  
Ćwiczenia: Analiza wpływu zmian klimatycznych na różnorodność lasów, drzewostany i 
siedliska leśne. Analiza możliwości zwiększania sekwestracji CO2 w lasach różnych typów. 
Dostosowanie składu gatunkowego i struktury lasów do zmieniających się warunków 
klimatycznych. Planowanie postępowania hodowlanego i ochronnego w warunkach zmian 
klimatycznych. 

Metody 
dydaktyczne 

Wykład problemowy, informacyjny, analiza przypadków; ćwiczenia – studium przypadku. 

Forma zaliczenia Wykład - zaliczenie pisemne, ćwiczenia - kolokwium, ocena zadań i sprawozdań 

Symbol efektu 
uczenia się 

Zakładane efekty uczenia się 
Odniesienie do 

kierunkowych efektów 
uczenia się 

EU1 
Posiada zaawansowaną wiedzę na temat przyczyn i skutków 
zmian klimatu w przeszłości i współcześnie 

L2P_W06 

EU2 Potrafi ocenić oddziaływanie człowieka na klimat L2P_U01 

EU3 
Zna w rozszerzonym stopniu klimatyczne zjawiska ekstremalne i 
potrafi przewidzieć ich skutki na obszarach leśnych 

L2P_W07 

EU4 
Potrafi modyfikować postępowanie hodowlane i ochronne w 
warunkach zmian klimatycznych 

L2P_U01 

EU5 
Potrafi poprawnie interpretować procesy klimatyczne kształtujące 
drzewostany i siedliska leśne  

L2P_W03, L2P_U03 

EU6 Potrafi pracować w grupie i prezentować wyniki L2P_U06, L2P_W07 



Symbol efektu 
uczenia się 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 
Forma zajęć, na której 
zachodzi weryfikacja 

EU1 Zaliczenie pisemne, kolokwium W 

EU2 Zaliczenie pisemne Ć 

EU3 Zaliczenie pisemne W 

EU4 Kolokwium, ocena zadań i sprawozdań Ć 

EU5 Zaliczenie pisemne, kolokwium W, Ć 

EU6 Zaliczenie pisemne, ocena zadań i sprawozdań W, Ć 

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach) Liczba godz. 

Wyliczenie 

Udział w ćwiczeniach 10 

Udział w wykładach 10 

Samodzielne opracowanie zadań 10 

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 10 

Przygotowanie do zaliczenia wykładu 5 

Udział w konsultacjach 5 

RAZEM: 50 

Wskaźniki ilościowe GODZINY ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego 
udziału nauczyciela 

25 1,0 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 30 1,2 
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