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מומלץ .  יעודכן חומר הלימוד ברשת, כיום לפני כל שיעור.  ברשימת הספרות המצורפתשהמצוינים 
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 תוכנית הקורס
 

 נושאי השיעור שבוע
המתודה המדעית?  למה חרקים? למה אקולוגיה ש 1  
צמח-הבסיס הכימי ליחסי חרק; ביבוריםהצמח הפונדקאי כמשאב הטרוגני להר ש 2  
 ש 3

 
 ; תיאוריות ומגמות בדרכי ההגנה של צמחים בפני הרביבורים

 התאמות חרקים למנגנוני ההגנה בצמחים
 ש 4

 
 טווח פונדקאים והתמיינות; עמידות מושרית; צמח-קואבולוציה ביחסי חרק

 השפעת מבנה הצמחייה על הפיזור והצפיפות של הרביבורים
 ש 5

 
; התגובה הנומרית והתפרצות אוכלוסיות; התגובה הפונקציונלית; התנהגות טריפה

נטרף-דינמיקה ויציבות של אוכלוסיות טורף  
 ש 6

 
 ; enemy free space  -השפעת אויבים על פיזור הרביבורים 

 מנגנוני הגנה בחרקים כנגד אויבים טבעיים
 ש 7

 
 ים מול פרזיטואידיםטורפ; הבסיס האקולוגי של ההדברה הביולוגית

 עקומות הישרדות וטבלאות חיים
 ש 8

 
 עמידות לחומרי הדברה בחרקים; גנטיקה של אוכלוסיות

?האם יש תחרות בחרקים; חלוקת משאבים והגומחה האקולוגית  
 אקולוגיה של האבקה; מערכות עם חרקים מוטואליסטים ש 9

  דינמיקה של אוכלוסיות; קצב גידול של אוכלוסיות
 תיאוריות ומגבלות): הגירה ודיאפאוזה, רבייה(מחזורי חיים  ש 10

ברירה זוויגית; השקעה הורית ויחס זוויגים, מערכות רבייה  
 ש 11

 
 מבנה חברות ותקשורת: חברתיות בחרקים

 הקבוצה והפרט, ברירת קרובים; אבולוציה של חיים חברתיים
 ) communites(התפתחות ומבנה של חברות  ש 12
 (Conservation)  ושימורו (Biodiversity)גוון המינים הביולוגי מ ש 13
"שו 14

 ת
 ועוד, דגם הפיזור של פרטים במרחב, אומדן גודל אוכלוסיות: שיטות במחקר האקולוגי
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