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Embriologia i metody biotechnologiczne w hodowli ptaków
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bioinformatyka

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
WBiHZBBIS.L8B.0618.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Ewa Łukaszewicz

Pozostali prowadzący Ewa Łukaszewicz, Joanna Rosenberger

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów z powstawaniem, budową i rolą komórki rozrodczej ptaków w rozwoju;
zasadami prowadzenia sztucznych lęgów jaj ptasich; rozwojem embrionalnym w okresie jajowodowym I
po zniesieniu jaja; cel i zasady prowadzenia analizy biologicznej lęgu; niekonwencjonalne wykorzystanie jaj;
pozyskiwanie i mrożenie komórek blastodermalnych; tworzenie ptaków transgenicznych.
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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 Student zna i rozumie proces gametogenezy i opisuje
etapy ontogenezy ptaków.

BI_P6S_WG03,
BI_P6S_WG07 Aktywność na zajęciach

W2
Student wskazuje i wybiera najbardziej przydatne
metody w badaniach biologicznych. Zna metody
biotechnologiczne stosowane w hodowli ptaków.

BI_P6S_WG02 Zaliczenie pisemne,
Referat

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student sprawnie i bezpiecznie posługuje się
przyrządami pomiarowymi, potrafi przeprowadzić lęgi
jaj ptaków oraz polęgową zanalizę biologiczną.

BI_P6S_UW02 Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach

U2
Przeprowadza w warunkach laboratoryjnych
obserwacje cykli życiowych organizmów zwierzęcych -
rozwój zarodka ptaków.

BI_P6S_UW05 Aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do systematycznej aktualizacji
wiedzy z zakresu biologii, uznaje jej znaczenie
poznawcze.

BI_P6S_KK01 Aktywność na zajęciach

K2
Student jest świadomy zagrożeń dla zdrowia zwierząt
wynikających z postępu cywilizacyjnego, wspiera idee
i działania proekologiczne. Wykazuje etyczne postawy
wobec zwierząt.

BI_P6S_KO04 Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 10

Ćwiczenia laboratoryjne 20

Przygotowanie prezentacji/referatu 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
57

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
32

ECTS
1.1

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Budowa jaja kurzego i jego rola w rozwoju zarodka.
2. Czynniki wpływające na zdolność wylęgową jaj.
3. Techniki inkubacji jaj ptaków udomowionych i wolno żyjących, gniazdowniki i
zagniazdowniki.
4. Wielkość i rola poszczególnych parametrów środowiskowych w rozwoju
zarodka.
5. Embriogeneza kury - ważniejsze etapy.
6. Biologiczna analiza lęgu. Patologia lęgu.

7. Niekonwencjonalne metody wykorzystania jaj.

8. Tworzenie rezerw genetycznych ptaków ex situ in vitro.
9. Metody wspomagania rozrodu ptaków.
10. Tworzenie ptaków transgenicznych.

Wykład

2.

1. Budowa jaja kurzego. Ocena jaj pod kątem przydatności do lęgu (ważenie,
obliczanie indeksu jaj, świetlenie jaj, ocena ich
świeżości). Nakładanie jaj do aparatów lęgowych.
2. Budowa aparatów lęgowych, warunki inkubacji jaj różnych gatunków ptaków
domowych. Biologiczna analiza lęgu – ocean
zarodków w 7 dniu inkubacji.
3. Biologiczna analiza lęgu – ocena zarodków w 14 dniu inkubacji. Diagnozowanie
wczesnych stadiów rozwojowych – preparacja
tarczek zarodkowych świeżo zniesionych jaj.
4. Biologiczna analiza lęgu – obserwacja klucia, ważenie oraz ocena jakości
wylężonych piskląt. Obliczanie wskaźników lęgów.
Sprawdzian wiadomości.
5. Prezentacja referatów przygotowanych przez studentów.
6. Preparacja skorup zastępczych oraz „okienkowych” do hodowli zarodków in
vitro, przygotowanie zarodków do hodowli.
7. Analiza rozwoju zarodków w skorupach zastępczych i „okienkowych”.
8. Pozyskiwanie komórek blastodermalnych (BCs) z tarczek zarodkowych, ich
dyspersja i ocean żywotności.
9. Mrożenie (BCs) i ich ocena po rozmrożeniu. Sprawdzian wiadomości.
10. Elektroniczne jajo, wykorzystanie w opracowaniu technologii inkubacji jaj
głuszców. Zaliczenie przedmiotu.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Aktywność na zajęciach 20%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach, Referat 80%

Dodatkowy opis

brak
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Wymagania wstępne
podstawy biologi szkoły średniej

Literatura
Obowiązkowa

1. Embriologia - Bielańska-Osuchowska Z., PWRiL, Warszawa 1993. 2. Hodowla i użytkowanie drobiu – pod red.1.
Jankowskiego J., PWRiL, Warszawa, 2012. 3. Poultry genetics, breeding and biotechnology - Muir W.M. i Aggrey S.E. - CABI
Publishing, 2003. 4. Reproduction in poultry –Etches R.J. – CAB International 5. Sturkie’s avian physiology – Academic
Press, 5th edition - Whittow Causey G.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BI_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i jej aktualizacji

BI_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do wzięcia odpowiedzialności za zachowanie biorożnorodności roślin i zwierząt
poprzez ochronę środowiska naturalnego

BI_P6S_UW02 Absolwent potrafi stosować techniki i narzędzia badawcze w zakresie biologii eksperymentalnej, ze
szczególnym uwzględnieniem biochemii, biofizyki i biologii molekularnej

BI_P6S_UW05
Absolwent potrafi samodzielnie wykonywać zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu biologii,
zootechniki i informatyki pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz w ramach pracy grupowej i
wykorzystywać przy tym dostępne źródła informacji, w tym elektroniczne

BI_P6S_WG02 Absolwent zna i rozumie specyfikę interpretacji wyników analiz biologicznych

BI_P6S_WG03 Absolwent zna i rozumie zjawiska i procesy fizyczne, chemiczne oraz biochemiczne zachodzące w
przyrodzie i w organizmach żywych

BI_P6S_WG07
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu problemów właściwych dla
bioinformatyki oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi i możliwościami ich
wykorzystania w praktyce


