ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕРЕННИТЕ УПРАЖНЕНИЯ
ПО “ЕКОЛОГИЯ” В ГР. ПЛОВДИВ ЗА СПЕЦ. „ЕКОЛОГИЯ“ и
„БИОЛОГИЯ“,, III к. (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)
27-29.04.2018 г. + 04-06.05.2018 г.
Практиката по „Екология” със студентите от спец. „ЕКОЛОГИЯ“ и “БИОЛОГИЯ “ , III к., (задочно
обучение), ще се проведе в гр. Пловдив, с гл. ас. д-р Ивелин Моллов и докторант Атанас Миков по следният
график:
Дата
27.04.

(петък)

28.04.

(събота)

Място

Час

Биологически
факултет

Тема
Плътност и пространствена структура на
популациите.

Курс

Преподавател

10:00-14:00

Екология

гл. ас. И. Моллов

Братска могила в
парк „Отдих и
култура” (до МОЛ
Пловдив)

10:00-14:00

Състав и структура на орнитокомплексите в
градски паркове

Биология

докт. А. Миков

Биологически
факултет

10:00-14:00

Плътност и пространствена структура на
популациите.

Биология

гл. ас. И. Моллов

Братска могила в
парк „Отдих и
култура” (до МОЛ
Пловдив)

10:00-14:00

Състав и структура на орнитокомплексите в
градски паркове
Плътност на популациите и свойства на
съобществата от безгръбначни животни в
ливадна биоценоза (Част I).

Екология

докт. А. Миков

Биология

гл. ас. И. Моллов

10:00-14:00
29.04.

(неделя)

04.05.

(петък)

05.05.

(събота)

06.05.

(неделя)

Братска могила в
парк „Отдих и
култура” (до МОЛ
Пловдив)

Братска могила в
парк „Отдих и
култура” (до МОЛ
Пловдив)

10:00-14:00
10:00-14:00
10:00-14:00

Биологически
факултет

10:00-14:00

Биологически
факултет

10:00-14:00

Едификаторна роля на различни типове дървесни Екология
видове.
Плътност на популациите и свойства на
съобществата от безгръбначни животни в
Екология
ливадна биоценоза (Част I).
Едификаторна роля на различни типове дървесни
Биология
видове.
Плътност на популациите и свойства на
Екология
съобществата от безгръбначни животни в
+
ливадна биоценоза (Част II) - отчитане.
Биология
Екология
Изпит и заверка на практиката.
+
Биология

докт. А. Миков
гл. ас. И. Моллов
докт. А. Миков
гл. ас. И. Моллов
докт. А. Миков
гл. ас. Моллов,
докт. Миков

Молим всички студенти да са на посочените места в упоменатият начален час, с удобни
обувки и удобно, спортно облекло. Всяка тема е с продължителност 5 учебни часа, като общият
брой часове за цялата практика е 30 ч.! Студентите се задължават да си осигурят учебните
пособия и материали посочени по-долу в списъка.
НЕОБХОДИМИ ПОСОБИЯ И МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКАТА:







Ръководство за Теренни упражнения по Обща и Консервационна Екология (Велчева и кол.,
2013 г., изд. Пловдивско университетско издателство);
Ръководство за теренни упражнения по Зоология на безгръбначните (с определителни
таблици) или други определители за безгръбначни животни;
Бинокъл (по възможност);
Полеви определител за обикновенните видове птици в България (по възможност);
малък полеви бележник или празни листове за водене на записки на терен;
калкулатор.
За повече информация – катедра “Екология и ООС”,
http://ecology.bio.uni-plovdiv.net/bg/praktiki
тел.: 032 261 540, 032 261 513.

