
  
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 

 WÓD I TORFOWISK 

Katedra Hydrobiologii 
 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

 

JEDYNA TAKA SPECJALNOŚĆ W POLSCE!!!! 

 

http://www.up.lublin.pl/


Zarządzanie (management) zasobami wód i torfowisk 
 oznacza podejmowanie decyzji i działań dotyczących środowiska 
przyrodniczego, zmierzających do jego ochrony oraz racjonalnego 

wykorzystania. 
 

Nowe podejście do ochrony ekosystemów wodnych 
 i torfowiskowych wynika z konieczności realizowania zobowiązań podjętych 

przez Polskę w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii 
Europejskiej. 

 



Przedmiot: Ewolucja środowiska 
przyrodniczego (sem: V) 
Prowadzący: dr Anna Kaczorowska, dr Magdalena Suchora  
Wykłady: 15 godz., ćwiczenia: 15 godz. 

Przedmiot traktuje o przebiegu zmian środowiska przyrodniczego w 
okresie ostatnich 10 000 lat – czyli we współczesnej nam epoce 

geologicznej – holocenie; wyjaśnia  przyczyny tych zmian, jak również 
wskazuje na rolę człowieka w tym procesie. 



Zajęcia terenowe – największa frajda dla studentów 



Przedmiot: Funkcjonowanie systemów 
mokradłowych (sem: V) 
Prowadzący: dr hab. Tomasz Mieczan  
Wykłady: 15 godz., ćwiczenia: 30 godz. 

 
 

Hydrologia i hydrochemia  
mokradeł 

Rozmieszczenie  
ekosystemów mokradłowych 

Producenci mokradeł oraz 
przemiany szaty roślinnej 

Zależności troficzne w 
ekosystemach 
mokradłowych 

Badania 
 paleoekologiczne 

Paleoekologiczne badania torfowisk 
(wykorzystanie ameb skorupkowych 
do oceny zmian hydrologicznych) 

Metody renaturalizacji 
ekosystemów mokradłowych 

http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Ciliophora/Spathidium/syrtis.jpg


Ćwiczenia terenowe  

Nasi studenci na torfowiskach Poleskiego Parku Narodowego 



Przedmiot: Gospodarka wodna (sem: V) 
Prowadzący: dr Wojciech Pęczuła  
Wykłady: 15 godz., ćwiczenia: 30 godz. 

Jak zarządzać zasobami wody (podziemnej i powierzchniowej) żeby osiągnąć 
cele zrównoważonego rozwoju? 

WZROST GOSPODARCZY 

ROZWÓJ 

SPOŁECZNY 

„DOBRE” ŚRODOWISKO 

Skąd się bierze woda w 
kranie? – zajęcia na terenie 
stacji uzdatniania wody MPWiK 
w Lublinie. 

Nabijanie w butelkę – wizyta w 
firmie „Nałęczowianka”. 

Ale kanał! – zajęcia terenowe 
na temat kanalizacji burzowej 
w Lublinie. 

Czy oczyszczalnia ścieków 
oczyszcza ścieki? – badamy 
chemię wody „przed” i „po” OŚ 
Hajdów. 



Przedmiot: Ekologia drobnych zbiorników 
wodnych (sem: V) 
Prowadzący: dr Wojciech Płaska  
Wykłady: 15 godz., ćwiczenia: 15 godz. 

Charakterystyka zbiorników 
astatycznych, śródpolnych, 
śródleśnych, torfianek, taksony 
charakterystyczne, gatunki chronione 
i rzadkie. Rola drobnych zbiorników w 
krajobrazie rolniczym. Ochrona 
przed eutrofizacją, osuszaniem i 
innymi formami degradacji. 



Przedmiot: Ekologia mikroorganizmów 
wodnych (sem: VI) 
Prowadzący: dr hab. Tomasz Mieczan  
Wykłady: 15 godz., ćwiczenia: 30 godz. 

 Metody mikrobiologiczne badania wód i ścieków. 
 
 Mikrobiologiczne procesy transformacji i 

degradacji materii organicznej w wodach 
naturalnych. 

 
 Rola mikroorganizmów w procesie krążenia 

biogenów. Sposoby usuwania azotu i fosforu.  
 
 Mikroorganizmalne sieci troficzne. 
 
 Główne mechanizmy oczyszczania ścieków 
 na przykładzie osadu czynnego. 
 

http://www.forum.biolog.pl/galeria/displayimage.php?album=28&pos=2


Przedmiot: Rekonstrukcja przeszłości jezior 
(sem: VI) 
Prowadzący: dr Anna Kaczorowska  
Wykłady: 15 godz., ćwiczenia: 30 godz. 



Zajęcia laboratoryjne  



Zajęcia terenowe 



Przedmiot: Ekosystemy wodne świata 
(sem: VI) 
Prowadzący: prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska, dr hab. Tomasz 
Mieczan, dr hab. Andrzej Demetraki-Paleolog, dr Wojciech Płaska 
Wykłady: 15 godz., ćwiczenia: 15 godz. 

Biocenozy kominów geotermalnych 
Subtropikalne obszary mokradłowe  
Rafy koralowe 
Ekosystemy polarne 

 

 

 

 

http://www.google.pl/imgres?q=rafy+koralowe&um=1&hl=pl&sa=N&rlz=1W1FTSF_plPL413&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=d9WmMQxZDEDQ_M:&imgrefurl=http://nortus.pinger.pl/m/1866563&docid=zZh86LA74EjgAM&imgurl=http://i.pinger.pl/pgr380/81c05eb20015d4294aafe797/101511.jpg&w=600&h=415&ei=eWeRT-vvC-rV4QSx-fWQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=479&vpy=184&dur=249&hovh=187&hovw=270&tx=103&ty=122&sig=110957701736214480808&page=1&tbnh=128&tbnw=169&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:0,i:135




Przedmiot: Wody podziemne 
(sem: VII) 
Prowadzący: dr Magdalena Suchora  
Wykłady: 10 godz., ćwiczenia: 20 godz. 

Geneza wód podziemnych. Procesy 
 i czynniki wpływające na skład 

 chemiczny wód. Zasoby i eksploatacja 
wód pitnych, mineralnych i termalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.pl/imgres?q=wody+mineralne&um=1&hl=pl&sa=N&rlz=1W1FTSF_plPL413&biw=1366&bih=639&tbm=isch&tbnid=nB0lJXjqXIecVM:&imgrefurl=http://www.bankier.pl/lifestyle/wiadomosc/woda-wodzie-nierowna-1797576.html&docid=Kng1ghuySCJNaM&imgurl=http://www.bankier.pl/static/att/48000/1797576_mineralna2.jpg&w=500&h=332&ei=vvWST6_MCcHh4QTVk8nQDw&zoom=1&iact=hc&vpx=131&vpy=257&dur=711&hovh=183&hovw=276&tx=156&ty=60&sig=110957701736214480808&page=2&tbnh=152&tbnw=221&start=26&ndsp=27&ved=1t:429,r:13,s:26,i:193


Przedmiot: Biocenozy wodne i interakcje 
troficzne (sem: VII) 
Prowadzący: dr hab. Andrzej Demetraki-Paleolog  
Wykłady: 15 godz., ćwiczenia: 15 godz. 

Biomanipulacje w ekosystemach wodnych – co należy 
zrobić żeby poprawić jakość wód ingerując w łańcuchy 
troficzne 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Gymnocephalus_cernuus.jpg


Ćwiczenia terenowe  



Przedmiot: Geomorfologia zlewni z elementami 
GIS (sem: VII) 
Prowadzący: dr Magdalena Suchora  
Wykłady: 15 godz., ćwiczenia: 30 godz. 

opracowanie numerycznego modelu terenu zlewni 

określenie charakterystyk geomorfologicznych obszarów zlewniowych 

wyznaczanie stref buforowych jezior 

modelowanie transportu  biogenów 

analiza sposobu użytkowania zlewni 

określenie zasięgu terenów zalewowych 

opracowanie map tematycznych dla terenów zlewni 

Quantum GIS 
Oprogramowanie: 



Wykłady monograficzne: Ekologia i ochrona 
Bałtyku (sem: VII) 
Prowadzący: dr Monika Tarkowska-Kukuryk  
Wykłady: 15 godz. 

Przedmiot realizowany przy współpracy Uniwersytetu w Uppsala (Szwecja) 



Wykłady monograficzne: Ekologia inwazji 
hydrobiontów (sem: VII) 
Prowadzący: dr hab. Andrzej Demetraki-Paleolog  
Wykłady: 15 godz. 

•Wpływ gatunków obcych na rodzime 
populacje i ekosystemy. 
•Cechy gatunków inwazyjnych. 
•Cechy obszarów najłatwiej ulegających 
inwazji. 
•Metody walki z gatunkami inwazyjnymi w 
ekosystemach wodnych i torfowiskowych. 



Wykłady monograficzne: Woda a społeczeństwo 
(sem: VII) 
Prowadzący: dr Wojciech Pęczuła  
Wykłady: 15 godz. 

Opowieść o wodzie i człowieku: w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 

Woda – zasób czy dziedzictwo? 
Dlaczego cywilizacje rozwijają się nad wielkimi 
rzekami? 
O rzymskich akweduktach i łaźniach. 
Kiedy nauczymy się zapobiegać powodziom? 
Kiedy cena wody będzie wyższa od ceny ropy? 



Praktyki dyplomowe 



Terenowa Stacja Badawcza nad jeziorem Piaseczno 



Sekcja Rybacka i Akwarystyczna 



Po ukończeniu Zarządzania Zasobami Wód i Torfowisk będziesz 
wyposażony w wiedzę z zakresu ochrony środowisk hydrogenicznych, 
ekologii, monitoringu oraz z szeregu przedmiotów specjalistycznych. 

Potencjalne miejsca pracy dla absolwentów: 
• administracja ochrony środowiska, 

• służby parków narodowych, parków krajobrazowych, 
• lasy państwowe, 

• samorządowe i prywatne firmy zajmujące się ochroną wód i gospodarką 
wodną (przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne), 

• firmy zajmujące się przydomowymi oczyszczalniami ścieków, 
• firmy projektujące przydomowe oczka wodne, 

• oczyszczalnie ścieków, 
• laboratoria analityczne, 

• przedsiębiorstwa rybackie, 
• stacje sanitarno-epidemiologiczne, 

• jednostki naukowo-badawcze. 

 

 

 

 

http://www.google.pl/imgres?q=gospodarka+wodna&start=170&um=1&hl=pl&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_plPL464PL464&biw=1366&bih=639&tbm=isch&tbnid=ETVyZvNKA6GSuM:&imgrefurl=http://duszpasterstwo-wodkan-ochrsrod.pl/2011/03/&docid=eLtVRDZkp7q9IM&imgurl=http://duszpasterstwo-wodkan-ochrsrod.pl/wp-content/uploads/2011/03/Oczyszczalnia-fot-B-Mysliwiec.jpg&w=1989&h=1280&ei=a3SST7_NBar_4QSn-PHQDw&zoom=1&iact=hc&vpx=312&vpy=20&dur=1152&hovh=180&hovw=280&tx=203&ty=104&sig=110957701736214480808&page=8&tbnh=121&tbnw=188&ndsp=25&ved=1t:429,r:1,s:170,i:172


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO 
WYBRANIA SPECJALNOŚCI 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WÓD 
 I TORFOWISK 

Oferujemy liczne ćwiczenia terenowe, nowoczesne laboratoria  
i przyjazną atmosferę studiowania!!! 

 


