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Opis kursu (cele kształcenia)

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących najmłodszego okresu w 
dziejach Ziemi – holocenu (ostatnie ok. 10200 lat). Szczegółowa uwaga jest zwrócona na zmiany 
klimatu i ich skutki: postępujące z różnym natężeniem ocieplenie przerywane ochłodzeniami, 
kurczenie lub zanik lądolodów i lodowców górskich, zmiany w zasięgu mórz, zmiany w zasięgu 
zbiorowisk roślinnych, zanik niektórych gatunków zwierząt itp. Zwrócono uwagę na aktualne 
uformowanie się stref oraz pięter klimatyczno-roślinnych, na zmiany w uwilgoceniu różnych 
obszarów na Ziemi, na uwarunkowania klimatyczne rozwoju dawnych cywilizacji. 
Zaprezentowane zostaną metody badań nad zmianami środowiska przyrodniczego w holocenie.
Scharakteryzowane zostaną zmiany klimatu i ich skutki środowiskowe na obszarach w zasięgu 
starożytnych kultur, które doprowadziły do ekspansji i zaniku dawnych imperiów. Informacje te 
będą powiązane z analizą starożytnych przekazów. Podobnie zostanie przeprowadzona analiza 
zmian w środowisku w czasach nowożytnych, włącznie z aktualną sytuacją na świecie. Zwrócona 
zostanie uwaga na zmiany w środowisku przyrodniczym pod wpływem czynników 
egzogenicznych oraz wynikających z nasilającego się oddziaływania człowieka na otoczenie.

Warunki wstępne

Wiedza

Student jest zapoznany z podstawowymi informacjami dotyczącymi 
przeszłości geologicznej czwartorzędu, skutkami działalności lądolodów i 
lodowców górskich, zna aktualne zróżnicowanie środowiska przyrodniczego 
kontynentów (strefowość, piętrowość), posiada podstawowe informacje z 
zakresu historii cywilizacji człowieka, jest zorientowany w aktualnych 
tendencjach zmian klimatu i ich skutkach.

Umiejętności Student potrafi wyjaśnić funkcjonowanie poszczególnych elementów 
środowiska przyrodniczego (przyroda nieożywiona i ożywiona) aktualnie, a 
mając wiedzę o zmianach klimatu w ostatnich tysiącleciach potrafi wyjaśnić 
zmiany innych komponentów środowiska w tym okresie. Potrafi wyjaśnić 
przyczyny rozwoju dawnych cywilizacji i ich upadku w kontekście zmian 
klimatu. Potrafi wskazywać sposoby przeciwdziałania negatywnym efektom 
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oddziaływania człowieka na otoczenie. 

Kursy
Geologia, Geomorfologia stosowana, Geografia fizyczna kontynentów,  
Monitoring klimatu, Monitoring w hydrologii, Procesy katastrofalne w 
przyrodzie, Współczesne problemy hydrologiczne

Efekty uczenia się

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

W01  Student posiada ogólną wiedzę na temat zmian 
         środowiska przyrodniczego, a szczególnie 
         zmian klimatu w holocenie w skali globalnej i 
         bardziej szczegółowo na obszarze Europy
W02  Potrafi scharakteryzować stratygrafię holocenu 
         oraz wskazać okresy największych ociepleń i 
         ochłodzeń, a w najmłodszym holocenie 
         wyjaśnić wpływ zmian klimatu na rozwój 
         cywilizacji (m.in. Średniowieczne Optimum 
         Klimatyczne, Mała Epoka Lodowa)

K_WG03

K_WG07

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

U01  Student potrafi wyjaśnić przyczyny zmian 
         klimatu oraz skutki środowiskowe tych zmian 
         w holocenie, i na tym tle wyjaśnić rozwój 
         cywilizacji człowieka, zwłaszcza w ciągu 
         ostatnich ok. 5 tys. lat
U02  Potrafi myśleć syntetycznie, wyciągać 
         uzasadnione wnioski, umie doszukiwać się 
         powiązań między zmianami klimatu a 
         pozostałymi komponentami środowiska 
         przyrodniczego i działalnością człowieka. 
         Potrafi wyjaśnić niektóre wydarzenia opisane 
         w przekazach głównych religii (w powiązaniu z 
         faktami naukowymi). Potrafi wyjaśnić relacje 
         między zmianami środowiskowymi a 
         fluktuacjami w rozwoju cywilizacji (ostanie ok.
         5000 lat)
U03  Potrafi selekcjonować informacje dotyczące 
         wybranego problemu lub obszaru i uwzględnić 
         je podczas dyskusji. Uzyskana wiedza 
         pomaga w rozwoju naukowego podejścia do 
         informacji uzyskiwanych z wielu źródeł i 
         dotyczących rozwoju środowiska 
         przyrodniczego w holocenie oraz rozwoju 
         cywilizacji ludzkiej

K_UW04, K_UW05,

K_UW02, K_UW03,
K_UW05

K_UW01, K_UW02,
K_UW05
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Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

K01  Posiada nawyk korzystania ze sprawdzonych 
         źródeł informacji naukowej, stosuje zasadę 
         krytycznego rozumowania
K02  Ma opanowaną organizację pracy, cechuje się 
         odpowiedzialnością, sumiennie wykonuje 
         powierzone zadania

K_KK01

K_KK02

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 30

Zaliczenie

Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów z elementami dyskusji, student przygotowuje temat 
do dyskusji oraz pisemne wypracowanie na wybrany temat. Zajęcia odbywają się całkowicie 
zdalnie.

Formy sprawdzania efektów uczenia się:
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W01 X
W02 X
U01 X X
U02 X X
U03 X X
K01 X X
K02 X X
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Kryteria oceny

  Student uzyskuje zaliczenie, jeżeli spełni trzy warunki: 

- jego frekwencja na zajęciach wynosi 100% (w sytuacjach wyjątkowych 

  konieczne usprawiedliwienie nieobecności)

- gdy przygotuje temat do dyskusji i weźmie w niej udział

- gdy wykona projekt indywidualny w formie prezentacji

Uwagi --------------------------------------------------------------------------------------------------

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

- Miejsce holocenu w stratygrafii czwartorzędu
- Istota holocenu, stratygrafia holocenu (nawiązanie do historii człowieka)
- Metody badań nad zmianami środowiska przyrodniczego w holocenie
- Zmiany klimatu w holocenie w różnych strefach klimatycznych
- Zmiany zasięgu lądolodów (zanik niektórych lądolodów) i lodowców górskich
- Zmiany zasięgu mórz i oceanów
- Skutki środowiskowe zmian klimatu na obszarach lądowych (zmiany zasięgu pustyń, zmarzliny i 
   in.)
- Formowanie współczesnych stref i pięter klimatyczno-roślinnych w skali globalnej
- Klimatyczne uwarunkowania rozwoju (ekspansja i zanik) dawnych cywilizacji
- Dawne zdarzenia klimatyczne, hydrologiczne i inne utrwalone w przekazach religijnych
- Zmiany klimatu (skutki środowiskowe i inne) w czasach nowożytnych (ochłodzenie w V-VII w., 
  Średniowieczne Optimum Klimatyczne, Mała Epoka Lodowa)
- Aktualne tendencje zmian klimatu, skutki środowiskowe
- Rola człowieka we współczesnych zmianach klimatu
- Człowiek główną siłą sprawczą zmian w środowisku przyrodniczym w późnym holocenie ? 
  (Antropocen)

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
Holocene, Quaternary, Pleistocene, C14 dating, dendrochronology, deglaciation, Medieval Warm 
Period, Little Ice Age, global warming, Anthropocene

Wykaz literatury podstawowej

Starkel L., 1977. Paleogeografia holocenu. PWN, Warszawa, ss. 355.

Grove J.M., Switsur R., 1994. Glacial geological evidence for the Medieval Warm Period. Climate 
Change 26: 143-169.

Łajczak  A.,  2013.  Changes  in  raised  bog  relief  during  the  Holocene.  Case  study:  Polish 
Carpathian Mountains. [In:] M.C. Hernandez-Soriano (ed.) Soil Processes and Current Trends in 
Quality Assessment. Publ. INTECH, Rijeka, Croatia, p. 337-363.  
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Łajczak  A.,  2014.  Relief  development  of  the  Babia  Góra  massif,  Western  Carpathians. 
Quaestiones Geographicae 33(1): 89-106.

Krąpiec M., Margielewski W., Korzeń K., Szychowska-Krąpiec E., Nalepka D., Łajczak A., 2016. 
Late Holocene paleoclimate variability: the significance of bog pine dendrochronology related to 
peat stratigraphy. The Puścizna Wielka raised bog study (Orawa - Nowy Targ Basin, Inner Polish 
Carpathians). Quaternary Science Reviews, 148: 192-208.

Izdebski  A.,  Wnęk  K.,  2018.  Historia  klimatu  Krakowa.  W:  Izdebski  A.,  Szmytka  R.  (red.) 
Ekobiografia Krakowa.

Fagan B.,  2019.  The Little  Ice Age.  How climate made history 1300-1850.  Ingram Publisher 
Services US, pp. 288.

Wykaz literatury uzupełniającej

Keigwin L., 1996.  The Little Ice Age and Medieval Warm Period in the Sargasso Sea. Science 
274: 1504-1508.

Łajczak A., 2009. Warunki rozwoju i rozmieszczenie torfowisk w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. 
Przegląd Geologiczny 57 (8): 694-702.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 30

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) -

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 15

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

-

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)
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Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia -

Ogółem bilans czasu pracy 60

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 2
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