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Osoby prowadzące zajęcia
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Cel modułu

Zapoznanie
studentów
ze
złożonością
funkcjonowania
ekosystemów i
układów miejskich,
poddanych silnej
antropopresji, z zagrożeniami płynącymi dla człowieka i
środowiska przyrodniczego z zachwiania podstaw homeostazy
układów ekologicznych oraz z komponentami ekosystemów
urbanistycznych
Koncepcja ekosystemu. Produktywność pierwotna ekosystemów
antropogenicznych. Stresy a zaburzenia środowiskowe.
Zaburzenia naturalne i sztuczne w funkcjonowaniu ekosystemów.
Różnice w funkcjonowaniu ekosystemów naturalnych i
odkształconych przez człowieka. Synantropizacja i synurbizacja.
Funkcjonowanie ekosystemów miejskiego i pomieszczeń
zamkniętych. Model przepływu energii przez ekosystem miasta.
Czynniki abiotyczne miasta: klimat, rzeźba terenu, gleby, woda.
Sfera biotyczna: flora, roślinność naturalna i półnaturalna, zieleń
urządzoną, roślinność spontaniczna, rola drzew w ekosystemie
miejskim, struktura miasta a fauna, pochodzenie i skład fauny
miejskiej, synantropizacja i urbanizacja środowisk miejskich,
skutki izolacji miejskich środowisk faunistycznych, reakcje
zwierząt na swoiste warunki środowisk miejskich. Koncepcja
systemu przyrodniczego miasta. Funkcjonowanie obszarów
uprzemysłowionych.
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Studia II stopnia, stacjonarne
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Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

miast. Teoria i zastosowania w zarządzaniu obszarami
zurbanizowanymi [W]: System przyrodniczy w zarządzaniu
rozwojem obszarów metropolitalnych, pod red. T.
Markowskiego i D. Drzazgi, Studia KPZK PAN, CXXIII: 35-50.
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Wykłady informacyjne prowadzone w formie prezentacji
multimedialnej.

