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Ochrona Środowiska
MODYFIKACJE SIEDLISK ZWIERZĄT
Modifications of habitats of animals
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ZAKŁAD EKOLOGII ZWIERZĄT I ŁOWIECTWA
Celem nauczania jest zapoznanie studentów z teoretyczną i
praktyczną znajomością zagadnień związanych z oddziaływaniem
zmian siedlisk zwierząt na funkcjonowanie populacji oraz z formami i
metodami ich zagospodarowania pod kątem poprawy warunków
bytowania zwierząt.
Omawiane są zagadnienia dotyczące ekologii populacji
zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem ich siedlisk bytowania.
Tematyka zajęć obejmuje: metabolizm i strukturę biocenozy w
czasie, zmiany ekosystemów w warunkach zmieniającego się
klimatu, fragmentację siedlisk, wpływ czynników abiotycznych i
biotycznych na zmiany warunków bytowania, skutki zaburzeń
siedliskowych poprzez zanieczyszczenie chemiczne i wprowadzanie
gatunków obcych, metody zagospodarowania siedlisk zwierząt,
poprawę różnorodności środowiskowej, waloryzację siedlisk i
populacji, metody oceny liczebności i regulację liczebności populacji,
ochronę czynną i bierną ekosystemów, przygotowanie siedlisk do
restytucji, inicjatywy ekologiczne w ochronie przyrody.
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Wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, (projektor,
filmy, fotografie, eksponaty), zajęcia praktyczne z
wykorzystaniem preparatów i eksponatów (określanie wieku),
planowanie pozyskania z uwzględnieniem struktur
populacyjnych, dyskusje

