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Zapraszamy do wyboru specjalności 
 Zarządzanie zasobami wód i torfowisk – studia II stopnia 

 realizowane na kierunku Ochrona Środowiska. 
 

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

wykorzystania. 
 

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: biologii i ekologii wód 
powierzchniowych zgodnie z typologią wynikającą z Ramowej Dyrektywy Wodnej 
(RDW); elementy jakości wód powierzchniowych; zakresu opracowywania planów 
gospodarowania wodami i torfowiskami; koncepcji monitoringu wód wynikająca z 

RDW; podstaw monitoringu wód płynących, metod monitoringu 
hydromorfologicznego rzek (MHR) i jezior, ochrony ekosystemów wodnych 

 i torfowiskowych. 
 
 
 
 



Oferujemy nowocześnie wyposażone laboratoria oraz liczne 
ćwiczenia terenowe i laboratoryjne  









Korzystamy z nowoczesnego sprzętu 

pH-metr Konduktometr Tlenomierz 

Sondy 

 wieloparametrowe Spektrofotometr Pastel UV 



Epifluorescenca, metody jakościowe i ilościowe, testy L/D, eksperymentalne 
oceny grazingu, komory hodowlane, komputerowa analiza obrazu, oprogramowanie 

do analiz GIS 

Stosujemy nowoczesne metody badań 

 

 

 

 

Spektrofotometr Testy do badań 
 ekotoksykologicznych wód 

Oprogramowanie 
 Quantum GIS 



Przedmiot: Zarządzanie zasobami torfowisk 
Prowadzący: dr hab. Tomasz Mieczan  

Zasady i metodyka badań monitoringowych stanu 
ochrony ekosystemów torfowiskowych. 
Zachowanie struktury i funkcji środowiska 
przyrodniczego, narażenie na negatywne trendy i 
perspektywy na przyszłość. Praktyczne wytyczne do 
zarządzania i ochrony typu siedliska przyrodniczego. 
  



Przedmiot: Zarządzanie zasobami wód 
Prowadzący: dr Monika Tarkowska-Kukuryk 

Zasady i metodyka badań monitoringowych 
ekosystemów wodnych. Metody 
hydromorfologicznej oceny wód 
powierzchniowych (LAWA, LOFL, LWA, SEQ-MP, 
LUA, RHS). Ekomorfologiczna Waloryzacja Rzek; 
Metoda Hydromorfologicznej Oceny Rzek (MHR, 
Lake Habitat Survay Pl. Praktyczne wytyczne do 
zarządzania i ochrony różnych typów 
ekosystemów wodnych. 
  



Przedmiot: Akwakultura 
Prowadzący: dr Jacek Rechulicz 

Akwakultura – forma gospodarki ludzkiej, mająca na 
celu zwiększenie pozyskiwania żywności (rzadziej 
innych produktów) ze środowiska wodnego; polega na 
hodowli wybranych rodzajów organizmów wodnych, 
głównie zwierzęcych, w naturalnych lub sztucznych 
zbiornikach wodnych – słodko- lub słonowodnych.  



Przedmiot: Rekreacyjne użytkowanie wód 
Prowadzący: dr Wojciech Płaska 

Turystyczne wykorzystanie jezior, rzek i 
zbiorników retencyjnych. 
Wędkarskie użytkwanie wód, łowiska 
specjalne.  
Chłonność turystyczna. 
Wpływ turystyki na funkcjonowanie 
ekosystemów wodnych. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.google.pl/imgres?q=jeziora-turystyka&start=186&num=10&hl=pl&biw=1366&bih=639&tbm=isch&tbnid=KpcWG1Bj8a6cQM:&imgrefurl=http://www.stare-juchy.pl/turystyka/%3Fv%3D16%26i%3D35&docid=bOcJ7zkYAk9fXM&imgurl=http://www.stare-juchy.pl/_media/photo/tourism/turystyka.4a014b67b2f8e.jpg&w=525&h=400&ei=lN0nUPrBD8bHtAb6zICgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=302&vpy=51&dur=19&hovh=196&hovw=257&tx=158&ty=128&sig=110957701736214480808&page=9&tbnh=129&tbnw=176&ndsp=26&ved=1t:429,r:1,s:186,i:9
http://www.google.pl/imgres?q=jeziora-turystyka&start=186&num=10&hl=pl&biw=1366&bih=639&tbm=isch&tbnid=WrhaVytjRrNsPM:&imgrefurl=http://www.sosnowica-turystyka.pl/prezentacja/html/29.html&docid=bHPg096jSeYa5M&imgurl=http://www.sosnowica-turystyka.pl/prezentacja/photo/29/img.jpg&w=640&h=480&ei=lN0nUPrBD8bHtAb6zICgBg&zoom=1


Przedmiot: Urządzanie przydomowych 
zbiorników wodnych 
Prowadzący: dr Wojciech Płaska, dr Wojciech Pęczuła 

•Jak zbudować przydomowe oczko wodne ? 

• Jakie ryby do niego wpuścić?  

• Co zrobić żeby woda w nim była czysta? 



Przedmiot: Ekotoksykologia wód 
Prowadzący: prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska 

Co i w jaki sposób zagraża organizmom żyjącym w 
wodach z powodu nadmiernego rozwoju niektórych 
glonów? Co i dlaczego wywołuje zaburzenia płci i rozrodu u 
zwierząt wodnych? 



Przedmiot: Ekologia wód płynących 
Prowadzący: dr hab. Andrzej Demetraki-Paleolog 

Zależności troficzne w ekosystemach wód płynących. 
Zespoły organizmów w systemach lotycznych. 
Cywilizacyjne przekształcenia wód płynących. 
Metody badań wód płynących. Kryteria oceny naturalności wód 
płynących. Programy ochrony oraz renaturalizacji.  



Po ukończeniu Zarządzania Zasobami Wód i Torfowisk będziesz 
wyposażony w wiedzę z zakresu ochrony środowisk hydrogenicznych. 

 
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. 

 

 

 

 



SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO 
WYBRANIA SPECJALNOŚCI 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WÓD 
 I TORFOWISK 


