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Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z zasadami racjonalnego gospodarowania 
populacjami zwierząt wolnożyjących oraz metodami ich ochrony z uwzględnieniem 
zagrożeń dla egzystencji zwierząt. Omawiane są zagadnienia dotyczące chowu 
zwierząt wolnożyjących i ich restytucji jako formy ochrony czynnej. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Moduł obejmuje zagadnienia związane z wiadomościami z zakresu środowiskowych 
uwarunkowań funkcjonowania populacji zwierząt wolnożyjących, rodzajów i 
wpływu czynników abiotycznych i biotycznych na zwierzęta z uwzględnieniem 
zagrożeń dla ich egzystencji. Przedmiot dotyczy: gospodarowania populacjami 
zwierząt wolnożyjących zgodnie z zasadami ekologii, zagospodarowania łowisk oraz 
ich przygotowania do introdukcji zwierząt, metod oceny liczebności zwierząt 
łownych, czynników środowiskowych wpływających na dynamikę liczebności 
populacji, eksploatacji populacji, hodowli wolierowych i zagrodowych zwierząt 
przeznaczonych do introdukcji. 
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