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Chów ptaków ozdobnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
BD000000BBLS.L10B.0400.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Artur Kowalczyk

Pozostali prowadzący Artur Kowalczyk, Joanna Rosenberger

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 25

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
znaczenie chowu amatorskiego ptaków w Polsce; podstawowe gatunki i rasy ptaków ozdobnych użytkowanych
w Polsce (kury, indyki, przepiórki, bażanty, bezgrzebieniowce, kaczki, gęsi, łabędzie, papugi, kanarki); zasady
wychowu oraz rozród ptaków ozdobnych; budynki ich wyposażenie; wybiegi; zasady oceny ptaków ozdobnych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna podstawy systematyki najpopularniejszych
gatunków ptaków ozdobnych KB_P6S_WG11 Zaliczenie pisemne

W2
Objaśnia przyczyny występujących różnic w budowie
zewnętrznej i behawiorze najpopularniejszych
gatunków ptaków ozdobnych

KB_P6S_WG05 Zaliczenie pisemne

W3 Ma ogólną wiedzę o sposobach rozmnażania ptaków KB_P6S_WG07 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi opisać morfologię ptaków ozdobnych oraz
przeprowadzić jej ocenę KB_P6S_UW09 Zaliczenie pisemne

U2
Potrafi sporządzać modele krzyżowania osobników
o różnych cechach i przewidywać ich wystąpienie
u potomstwa

KB_P6S_UO15 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do pracy w grupie KB_P6S_KO04 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 25

Przygotowanie prezentacji/referatu 12

Przeprowadzenie badań 3

Przygotowanie do zajęć 20

Konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
77

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
42

ECTS
1.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
28

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Znaczenie chowu amatorskiego ptaków w Polsce

2. Przegląd wybranych ras kur ozdobnych

3. Przegląd gatunków i chów bażantów ozdobnych

4. Przegląd gatunków i chów bażantów ozdobnych

5. Gatunki oraz chów pawi

6. Charakterystyka bezgrzebieniowców

7. Przegląd gatunków i chów papug

8. Przegląd gatunków i chów papug

9. Charakterystyka i chów kanarków

10. Higiena i profilaktyka w chowie ptaków ozdobnych – wybrane choroby

11. Biologia, hodowla i warunki utrzymania flamingów (Phoenicopteridae)

12. Biologia i hodowla zachowawcza ibisa grzywiastego (Geronticus eremita)

13. Biologia, hodowla i utrzymanie miękkojadów oraz ptaków drapieżnych

14. Biologia, hodowla i warunki utrzymania pingwinów (Spheniscidae)

15. Przepisy dotyczące utrzymywania zwierząt egzotycznych oraz gatunków
zagrożonych wyginięciem

Wykład
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2.

1. Cechy pokrojowe i użytkowe kur ras ozdobnych oraz zasady oceny ptaków
ozdobnych

2. Ocena pokroju wybranych ras kur ozdobnych

3. Zasady wychowu i chowu kur ozdobnych

4. Głuszec i jego utrzymanie

5. Budynki, ich wyposażenie oraz wybiegi, woliery dla ptaków grzebiących

6. Wybrane gatunki kaczek i gesi ozdobnych

7. Budynki, ich wyposażenie oraz wybiegi, woliery dla bezgrzebieniowców i
ptaków wodnych

8. Zasady żywienia wybranych gatunków ptaków ozdobnych

9. Zapewnienie ptakom egzotycznym odpowiednich warunków utrzymania: klatki,
woliery, zabiegi pielęgnacyjne, dieta, pierwsza pomoc

10. Ocena ptaków ozdobnych na wystawie Polskiego Związku Hodowców Gołębi
Rasowych i Drobnego Inwentarza zajęcia terenowe

11. Warunki utrzymania, żywienia i hodowli wybranego gatunku ptaka ozdobnego
(prezentacja studentów)

12. Wolierowe utrzymanie wybranych gatunków ptaków (ozdobnych) we
Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym – zajęcia terenowe

13. Wolierowe utrzymanie wybranych gatunków ptaków (ozdobnych) we
Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym – zajęcia terenowe

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne 50%

Wymagania wstępne
fizjologia zwierząt, anatomia zwierząt, genetyka, rozród zwierząt

Literatura
Obowiązkowa

Kruszewicz A.G.: Kanarek. PWRiL, Warszawa, 1995.1.
Kruszewicz A.,G., Manelski B.: Bażanty – gatunki, pielęgnacja, choroby. „Multico”, Warszawa, 2002.2.
Horbańczuk J.O.: Strusie. Auto-Graf, Warszawa, 2003.3.
EXOTA – czasopismo dla hodowców ptaków egzotycznych. Wydawnictwo EPAVA, Olomuc, Republika Czeska (wydanie4.
polskie – www.nowaexota.eu).
WOLIERA – miesięcznik dla miłośników ptaków, hodowców i lekarzy weterynarii. Wydawnictwo Zagroda, Władysławowo5.
k/Piaseczna.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

KB_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz działalności na rzecz
środowiska społecznego.

KB_P6S_UO15
Absolwent potrafi samodzielnie lub w grupie wykonywać proste zadania badawcze i eksperymenty z
zakresu biologii, planować i organizować pracę działając w sposób przedsiębiorczy. Podejmuje właściwe
decyzje o doborze technik badawczych i potrafi je zastosować

KB_P6S_UW09 Absolwent potrafi oznaczać przynależność taksonomiczną organizmów na podstawie ich morfologii.
Interpretuje cechy morfologiczne, fizjologiczne i behawioralne w kontekście ewolucyjnym.

KB_P6S_WG05 Absolwent zna i rozumie budowę organizmów żywych na każdym poziomie organizacyjnym. Rozumie
procesy adaptacyjne w kontekście zmian morfologii, funkcji i środowiska.

KB_P6S_WG07 Absolwent zna i rozumie sposoby rozmnażania organizmów żywych. Rozumie proces gametogenezy i
opisuje etapy ontogenezy głównych taksonów.

KB_P6S_WG11
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorię systematyki, historię jej rozwoju, sposoby i
kryteria klasyfikacji organizmów. Rozróżnia taksony roślin oraz zwierząt i opisuje je w aspekcie
ewolucyjnym.


