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Zapoznanie z gatunkami ptaków występującymi na terenach
zieleni, ich wymaganiami siedliskowo pokarmowymi oraz
preferencjami przy wyborze miejsc lęgowych. Omówienie zasad
zakładania i dostosowywania terenów zieleni w celu zwiększenia
populacji awifauny. Omówienie budowy i zasad montażu i
rozmieszczania budek lęgowych i karmników.
Ochrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodności w krajobrazie.
Zasady obserwacji ptaków. Charakterystyka gatunków ptaków
występujących na terenach zieleni. Zapoznanie z podstawowymi
głosami ptaków. Określanie ich pokarmu i miejsc jego
zdobywania, preferencji miejsc gniazdowania. Omówienie zasad
zwiększających
populację
awifauny
w
tworzeniu
i
dostosowywaniu terenów zieleni. Zasady przygotowywania
budek lęgowych i karmników, wybór miejsc do montażu i
prawidłowe ich mocowanie.
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