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Przemiany środowiska naturalnego obszarów nadbałtyckich
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Environmental transformation of the Baltic area in the
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soil science
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Środowisko naturalne obszarów nadbałtyckich w
poszczególnych okresach - od Dryasu I do Subborealu:
- zróżnicowanie klimatyczne,
- charakterystyka flory i fauny,
- występowanie i działalność lądolodu oraz dystynktywne
utwory polodowcowe,
- procesy eoliczne (m.in. formowanie się wydm),
- zbiorniki jeziorne i ich przekształcanie (osady torfowe i
jeziorne),
- system rzeczny (rzeki i ich koryta, terasy rzeczne, starorzecza,
osady aluwialne itp.),
- wybrzeże morskie (zmiany ukształtowania linii brzegowej,
poszczególne fazy Bałtyku),
- uwarunkowania surowcowe w epoce kamienia i brązu.
Relacje pomiędzy człowiekiem a środowiskiem naturalnym na
wybranych przykładach z okresu paleolitu, mezolitu, neolitu
oraz epoki brązu.

Course contents:

Cele i efekty kształcenia:

Objectives and learning
outcomes:

Natural environment of the Baltic area in the different periods from Dryas I to Suboreal:
- climate diversification,
- characteristics of flora and fauna,
- the presence and activity of the ice sheet and distinctive glacial
forms,
- aeolian processes (including formation of dunes),
- lakes and their transformation (peat and lake sediments),
- river system (river and the riverbed, river terraces, oxbow
lakes, alluvial deposits, etc.),
- seacoast (changing shape of the coastline, the various phases
of the Baltic),
- raw materials’ conditions in the Stone and Bronze Age.
The relationship between man and natural environment based
on selected examples from the Paleolithic, Mesolithic, Neolithic
period and the Bronze Age.
Student:
1) uzyskuje szczegółową wiedzę na temat:
- przemian paleogeograficznych występujących od późnego
plejstocenu do okresu subborealnego na terenach nadbałtyckich,
- podstawowych terminów z zakresu badań paleośrodowiska,
- sposobów adaptacji społeczności epoki kamienia i brązu do
poszczególnych uwarunkowań środowiskowych,
- wykorzystania zasobów naturalnych w wyróżnionych okresach
chronologicznych;
2) rozumie:
- specyfikę poszczególnych procesów kształtowania się
stanowisk archeologicznych na obszarach nadbałtyckich,
- znaczenie wpływu środowiska naturalnego na bytowanie
społeczności pradziejowych i ich wzajemnych relacji;
3) posiada umiejętności:
- kreatywnego wykorzystywania danych pochodzących z
różnych nauk przyrodniczych (m.in. geologii, geomorfologii,
gleboznawstwa, sedymentologii) w interpretacji zjawisk
społecznych,
- krytycznego oceniania wyników analogicznych badań
prezentowanych w literaturze przedmiotu.
Student:
1) gains the detailed knowledge of :
- paleogeographic changes occurring since from late Pleistocene
to Subboreal period in the Baltic areas,
- basic terminology of palaeoenvironment research,
- methods of adapting to the specific environmental conditions
in the Stone Age and Bronze societies,
-methods of utilizing natural resources in various chronological
periods;
2) understands:
- specific characteristics of the formation processes of the
archaeological sites in the Baltic areas,
- the importance of impact of natural environment on the life of

Zalecana literatura:

Recommended reading:

prehistoric societies and their relations;
3) gains the skills of:
- creatively utilizing data from various natural sciences
(including geology, geomorphology, soil science,
sedimentology) in the interpretation of social phenomena,
- critically evaluating and utilizing the results of similar
research presented in the literature.
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