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Jednostka oferująca moduł Katedra Hydrobiologii 
Cel modułu Zapoznanie studentów z aktualnymi problemami dotyczącymi akwakultury 

w Polsce i na świecie. Poznanie tradycyjnych i nowoczesnych systemów 
utrzymania roślin i zwierząt słodkowodnych i morskich. Zapoznanie z 
konwencjonalnymi i ekologicznymi metodami produkcji ryb oraz 
wpływem rozwoju akwakultury na środowisko naturalne. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Ustawodawstwo związane z produkcją z akwakultury. Produkcja z 
akwakultury w Polsce i na Świecie. Systemy utrzymania zwierząt w 
hodowlach wodnych. Zagadnienia związane z produkcją i pozyskaniem 
glonów i roślin wodnych, skorupiaków słodkowodnych i morskich (raki, 
krewetki, homary). Przedstawione zostaną technologie produkcji 
najważniejszych gatunków ryb słodkowodnych oraz wybranych gatunków 
morskich. Biologia podstawowych gatunków akwakulturowych. Wpływ 
produkcji w obszarze akwakultury na środowisko naturalne. 
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Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i 
laboratoryjnych. W ramach ćwiczeń studenci wykonują zadania 
projektowe i prezentują wyniki swoich obserwacji. Z wybranych tematów 
studenci prezentują referaty i wykonują prezentacje multimedialne. Do 
dyspozycji studentów jest także pracownia akwarystyczna. 

 


