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Biologia i gospodarowanie zwierzyną łowną
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zootechnika

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
BD000000BZON.I8B.0192.21

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

Przemysław Cwynar

Pozostali prowadzący Przemysław Cwynar

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia terenowe: 9

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prowadzoną w Polsce gospodarką łowiecką, jako elementem
ochrony przyrody. Tematyka zajęć obejmuje historię i zadania polskiego łowiectwa oraz wiedzę z zakresu biologii
zwierzyny łownej i dziko żyjącej w Polsce, w tym podstawowych chorób zoonotycznych tych zwierząt. Program
przedmiotu uzupełniają zajęcia praktyczne (terenowe) organizowane w tematycznych ośrodkach łowieckich,
gdzie studenci mają możliwość poznać podstawy hodowli zwierząt łownych oraz ich rehabilitacji, a także
posługiwania się podstawowymi urządzeniami łowieckimi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wiedzę z biologii, hodowli i ochrony zwierzyny łownej
oraz rozumie znaczenie i rolę łowiectwa jako elementu
ekologii stosowanej

BH_P6S_WG01 Zaliczenie pisemne

W2 wiedzę z zakresu racjonalnej gospodarki łowieckiej BH_ P6S_WK04 Zaliczenie pisemne

W3

możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej
wiedzy w życiu poprzez znajomość gatunków zwierząt
dzikich, podstawowych zagrożeń zoonotycznych,
znajomość aktów prawnych związanych z łowiectwem,
ochroną zwierząt i ochroną przyrody

BH_ P6S_WK11 Zaliczenie pisemne

W4
zasady zrównoważonego użytkowania oraz ochrony
różnorodności zwierząt hodowlanych i zwierzyny
łownej

BH_ P6S_WG09 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

obserwować wpływ czynników środowiskowych
na organizm zwierząt dziko żyjących; prawidłowo
objaśnia interakcje między poszczególnymi
elementami ekosystemu, identyfikuje zagrożenia
środowiska naturalnego, uwzględniając zagrożenia
zoonotyczne

BH_ P6S_UW01
Obserwacja pracy
studenta, Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Studium przypadku

U2

interpretować i stosuje przepisy prawne dotyczące
ochrony zwierząt oraz organizacji przedsięwzięć
łowieckich, w tym także szczegółowych warunków
utrzymania zwierząt dziko żyjących w chowie
zamkniętym oraz wykonywania polowania

BH_ P6S_UO05
Obserwacja pracy
studenta, Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Studium przypadku

U3

na podstawie fachowego piśmiennictwa formułować
argumenty dotyczące warunków utrzymania zwierząt,
dyskutuje o możliwościach rozwiązania aktualnych
problemów, posiada umiejętność przygotowania
sprawozdania, pracy projektowej, referatu oraz innych
prac pisemnych i prezentacji związanych z tematyką
przedmiotu

BH_ P6S_UO05
Obserwacja pracy
studenta, Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Studium przypadku

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zainteresowania aktualizacją wiedzy z zakresu
gospodarki łowieckiej i utrzymywania równowagi
w przyrodzie; jest świadomy znaczenia
bioróżnorodności, z uwzględnieniem jej ścisłego
kontrolowania (gospodarka łowiecka) i propaguje jej
ochronę w celu zachowania przyszłości środowiska
naturalnego

BH_ P6S_KK01
Obserwacja pracy
studenta, Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Studium przypadku
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K2

być wrażliwy na przyrodę jako zbiór wartości
poznawczych, estetycznych i edukacyjnych, a także
turystycznych i sportowych (turystyka myśliwska
i sporty strzeleckie), zawsze wykazując etyczną
postawę wobec zwierząt

BH_ P6S_KK02
Obserwacja pracy
studenta, Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Studium przypadku

K3 bycia świadomym zagrożeń zoonotycznych i dostrzega
potrzebę działań proekologicznych BH_ P6S_KR03

Obserwacja pracy
studenta, Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Studium przypadku

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 9

Ćwiczenia audytoryjne 9

Ćwiczenia terenowe 9

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 18

Konsultacje 1

Udział w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
29

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Wykład 1 (2h): Łowiectwo jako element ekologii stosowanej

Treść wykładu: 1) Cele i zadania gospodarki łowieckiej w Polsce i na świecie; 2)
Zarys historii łowiectwa, jego znaczenie i związek z hodowlą zwierząt, rolnictwem i
leśnictwem; 3) Zwierzęta łowne podlegające całorocznej ochronie gatunkowej; 4)
Rola i funkcja ośrodków hodowlano-rehabilitacyjnych dla zwierząt dzikich i
łownych.

 

Wykład 2 (2h): Biologia zwierząt łownych - zwierzyna drobna i zwierzyna gruba

Zajęcia uzupełnione materiałem filmowym.

 

Wykład 3 (2h): Użytkowanie łowieckie

Treść wykładu: 1) Organizacja, urządzanie i zagospodarowanie łowisk oraz
ośrodków hodowli zwierzyny dzikiej; 2) Zasady bezpieczeństwa w obcowaniu ze
zwierzyną; 3) Podstawowe zagrożenia zoonotyczne.

 

Wykład 4 (2h): Polowanie

Treść wykładu: 1) Organizacja, cel i zasady polowań; 2) Rodzaje polowań; 3)
Zasady bezpieczeństwa w trakcie organizacji polowań; 4) Bezpieczeństwo osób
postronnych; 5) Rodzaje broni i amunicji myśliwskiej

 

Wykład 5 (1h): Prawo, etyka łowiecka i kultura łowiecka

Treści wykładu: Wybrane aspekty prawne gospodarowania zwierzyną, w tym: a)
Ustawa Prawo łowieckie; b) Ustawa o broni i amunicji; c) Ustawa o ochronie
zwierząt; użytkowanie zwierzyny dzikiej oraz hodowlanej; zajęcia uzupełnione
materiałem filmowym.

Wykład

2.

Ćwiczenie 1 (2h): Struktura i zadania Polskiego Związku Łowieckiego

Treść zajęć: Polski Związek Łowiecki – struktura, zadania i obowiązki.

Zajęcia uzupełnione materiałem filmowym.

 

Ćwiczenie 2 (7h): Praca projektowa

Treść zajęć: Biologia i ekologia zwierząt łownych - prezentacje i autorskie
opracowania studentów w zakresie zarządzania populacjami zwierzyną w
środowisku naturalnym lub hodowlach zamkniętych (w tym ośrodkach
rehabilitacyjnych); projekt realizowany przez studentów w zespołach, według
kryteriów podanych przez prowadzącego zajęcia.

Ćwiczenia audytoryjne

3.

Ćwiczenie 3 (9h): Hodowla i rehabilitacja zwierząt dzikich, w tym zwierząt łownych

Treść zajęć: zajęcia praktyczne, w tym: 1) Hodowla i ochrona zwierzyny łownej; 2)
Zasady gospodarowania zwierzyną w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny (OHZ); 3)
Rola chowu zamkniętego wybranych gatunków zwierząt dzikich i łownych
(jeleniowate, dziki, bażant, kuropatwa, królik, zając); 4) Zasady wykonywania
odłowów i przesiedleń zwierzyny.

Miejsce zajęć: wyjazd terenowy do Ośrodka Badań Środowiska Leśnego i Hodowli
Zwierząt Łownych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Złotówku.

Ćwiczenia terenowe
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Burza mózgów, Film dydaktyczny, Metoda problemowa, Metoda projektów, Metoda sytuacyjna,
Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Zajęcia praktyczne w warunkach symulacyjnych, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 70%

Ćwiczenia audytoryjne Prezentacja, Udział w dyskusji, Studium przypadku 20%

Ćwiczenia terenowe Obserwacja pracy studenta, Studium przypadku 10%

Dodatkowy opis

Miejsce odbywania zajęć terenowych może ulec zmianie ze względów organizacyjnych i finansowych. Zajęcia mogą odbywać
się w tematycznie związanych z przedmiotem ośrodkach zamiejscowych, gdzie koszty dojazdu - z uwagi na aktualną sytuację
finansową Uczelni - mogą nie być pokrywane przez Uczelnię, lecz przez studentów.
W przypadku występowania w Polsce stanu epidemiologicznego (związanego szczególnie z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2), program wykładów pozostaje niezmieniony i zgodnie z aktualnie obowiązującymi na Uczelni regulacjami
prawnymi realizowany jest w trybie on-line. Program ćwiczeń z przedmiotu może ulegać zmianom, w szczególności może
bazować na pracy własnej Studentów realizowanej on-line w czasie rzeczywistym, pod opieką prowadzącego. Szczegółowe
wytyczne w w/w zakresie zostaną przedstawione Studentom przez prowadzącego przedmiot na pierwszych zajęciach, w
odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej, regulacji prawnych obowiązujących na Uczelni oraz z uwzględnieniem
organizacyjnej natury zajęć.

Literatura
Obowiązkowa

Kiryjow J., Matysek W., Wierzbieniec A. (red.) Łowiectwo tom I, II. Wyd. Łowiec Polski, 2011.1.
Godlewski S. Vademecum myśliwego. Wyd. Bellona, Warszawa 2003.2.
Biały K. (red.) Podstawy łowiectwa. Wyd. Łowiec Polski, Warszawa 1994.3.
Czerwiński M. Broń, strzelectwo i łowy. Wyd. Bellona, 2011.4.
Tropiło J., Kiszczak L. Badanie i ocena sanitarno-weterynaryjna zwierząt łownych i dziczyzny. Wyd. Wieś Jutra, 2008.5.

Dodatkowa

Gdula P. (red.) Łowiec Polski. Wyd. Łowiec Polski (miesięcznik).1.
Szpetkowski K. Etyka łowiecka. Wyd. Łowiec Polski, Warszawa 2004.2.
Szyrkowiec A. Wszystko o broni myśliwskiej. Wyd. Bellona, Warszawa 1993.3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BH_ P6S_KK01 Absolwent jest gotów do ustawicznego zgłębiania wiedzy oraz zasięgania opinii ekspertów przy
rozwiązywaniu problemów w procesie produkcji zwierzęcej

BH_ P6S_KK02 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny informacji dotyczących zootechniki, także tych podawanych w
mass-mediach.

BH_ P6S_KR03

Absolwent jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu
zootechnika związanej z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zwierząt oraz środowiska
hodowlanego a także prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z hodowlą zwierząt,
mając w świadomości odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użytkowania zwierząt będących
przedmiotem chowu, hodowli czy użytkowania

BH_ P6S_UO05
Absolwent potrafi zaprojektować i zrealizować pracę w zespole wykorzystując właściwe techniki i metody
zadanie badawcze lub projektowe w zakresie rolnictwa i szeroko rozumianej produkcji zwierzęcej, a także
pozyskiwać informacje z różnych źródeł, oraz prawidłowo interpretować dane i wyciągać wnioski

BH_ P6S_UW01 Absolwent potrafi analizować i rozwiązywać złożone problemy, wykorzystując do tego posiadaną wiedzę

BH_P6S_WG01
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu budowy i funkcjonowania
organizmów żywych na różnym poziomie złożoności, zwłaszcza o anatomii i fizjologii zwierząt
gospodarskich

BH_ P6S_WG09 Absolwent zna i rozumie zasady zrównoważonego użytkowania oraz ochrony różnorodności zwierząt
hodowlanych i zwierzyny łownej

BH_ P6S_WK04
Absolwent zna i rozumiezagadnienia z zakresu prawnych, ekonomicznych i społecznych
uwarunkowaniach produkcji zwierzęcej; a także tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości w obszarze chowu i hodowli zwierząt

BH_ P6S_WK11 Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego; oraz informacji patentowej


