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Chów i hodowla zwierząt futerkowych
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
2020/21

Kod przedmiotu
BD000000BZON.I10B.0399.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Marzena Janczak

Pozostali prowadzący Marzena Janczak, Anna Wyrostek

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 4

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z problematyką chowu i hodowli zwierząt futerkowych, trendy w specjalistycznej produkcji
zwierząt futerkowych, wybór gatunku, zakres i kierunki doskonalenia zwierząt, nowoczesne rozwiązania
budowlane. Szczegółowo przedstawione będą zasady hodowli mięsożernych zwierząt futerkowych (lisy pospolite
i lisy polarne, jenoty, norki, tchórze hodowlane) oraz zwierząt roślinożernych (króliki, szynszyle i nutrie).
Rozwinięte zostaną problemy rozrodu tych zwierząt i stosowanych tu metod biotechnologicznych, zasady ich
żywienia, jakości i oceny różnych typów okryw włosowych i skór.

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 biologię, systemy użytkowania,
żywienia i pielęgnacji zwierząt futerkowych. BH_P6S_WG01

Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń

W2
Student zna i rozumie procesy technologiczne
pozyskiwania i obróbki skór futerkowych oraz
pozyskiwania mięsa króliczego i nutriowego.

BH_ P6S_WG07

Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń

W3
Student posiada ogólną wiedzę teoretyczną o cechach
skór i okrywy włosowej, zna i rozumie współczesne
metody badań laboratoryjnych cech okrywy włosowej.

BH_ P6S_WG08

Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi opracować projekty z zakresu hodowli
zwierząt futerkowych. BH_ P6S_UW06

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń

U2
Student potrafi ocenić stan zdrowia zwierząt, stan
środowiska hodowlanego oraz umie prowadzić
hodowlę.

BH_ P6S_UW08
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do systematycznej aktualizacji
wiedzę z zakresu hodowli zwierząt futerkowych, jest
świadomy zagrożeń dla zwierząt wynikających
z postępu cywilizacji i przeciwników hodowli.

BH_ P6S_KR03
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

K2
Student jest gotów do uznawania etycznej
odpowiedzialności wobec zwierząt i rozumie znaczenie
ich dobrostanu.

BH_ P6S_KR04
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności
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Wykład 9

Ćwiczenia audytoryjne 14

Ćwiczenia laboratoryjne 4

Przygotowanie prezentacji/referatu 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Konsultacje 10

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
37

ECTS
1.3

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

1.

1. Pochodzenie zwierząt futerkowych, proces ich domestykacji, zmiany w pokroju i
użytkowości zwierząt hodowlanych, znaczenie
gospodarcze zwierząt futerkowych.
2. Okrywa włosowa oraz podstawy genetyki barwy i cech jakościowych skór
futerkowych.
3. Biologia mięsożernych zwierząt futerkowych. Odmiany barwne lisa pospolitego,
lisa polarnego i jenota.
4. Biologia mięsożernych zwierząt futerkowych. Odmiany barwne norki
amerykańskiej i tchórza hodowlanego.
5. Fermowe utrzymanie mięsożernych zwierząt futerkowych.
6. Rozród mięsożernych zwierząt futerkowych. Żywienie mięsożernych zwierząt
futerkowych. Ocena i obróbka skór mięsożernych
zwierząt futerkowych.

7. Biologia roślinożernych zwierząt futerkowych. Rasy królików oraz odmiany
barwne nutrii i szynszyli.
8. Fermowe utrzymanie roślinożernych zwierząt futerkowych. Mięsne użytkowanie
królików i nutrii.
9. Futerkowe użytkowanie zwierząt roślinożernych. Ocena i obróbka skór
roślinożernych zwierząt futerkowych.

Wykład
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2.

1. Rozpłód zwierząt futerkowych mięsożernych zagadnienia ogólne - zarys
budowy narządów rozrodczych, dojrzałość płciowa, cykl
płciowy.
2. Rozpłód zwierząt futerkowych roślinożernych zagadnienia ogólne - zarys
budowy narządów rozrodczych, dojrzałość płciowa, cykl
płciowy, metody określania fazy cyklu płciowego.
3. Żywienie mięsożernych zwierząt futerkowych. Żywienie lisów pospolitych,
polarnych i jenotów. Pasze stosowane w żywieniu,
zapotrzebowanie na składniki pokarmowe i energię. Układanie dawki pokarmowej.
4. Żywienie roślinożernych zwierząt futerkowych. Żywienie nutrii, królików i
szynszyli. Pasze stosowane w żywieniu,
zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Układanie dawki pokarmowej.
5. Użytkowanie mięsne zwierząt futerkowych (nutrie, króliki).

6. Ubój i wstępna obróbka skór. Zajęcia odbywają się na fermie lisów pospolitych,
polarnych i jenotów.
7. Użytkowanie futrzarskie.

Ćwiczenia audytoryjne

3.

1.  Budowa skóry i włosa oraz struktura i cechy okrywy włosowej

2. Ocena jakościowa skór futerkowych.

 

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Film dydaktyczny, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział

procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach 50%

Ćwiczenia audytoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń 40%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Wykonanie ćwiczeń 10%

Wymagania wstępne
Anatomia i fizjologia zwierząt

Literatura
Obowiązkowa

Kuźniewicz J., Filistowicz A.: Chów i hodowla zwierząt futerkowych, Wydawnictwo AR we Wrocławiu, 2005.1.
Kuźniewicz J., Filistowicz A.: Chów i hodowla nutrii, Wydawnictwo AR we Wrocławiu, 2006.2.
Jeżewska G., Maciejowski J.: Hodowla i produkcja zwierząt futerkowych, Wydawnictwo AR w Lublinie, 1986.3.
Cholewa R.: Chów i hodowla zwierząt futerkowych. Wydawnictwo AR Poznań, 20004.

Dodatkowa

Bielański P., Niedźwiadek S., Zając J.: Chów królików. Wydawnictwo Fundacji „Rozwój SGGW”, Warszawa, 2002.1.
Barabasz B.: Szynszyle. Hodowla i użytkowanie. PWRiL, Warszawa 2001.2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

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_KR04
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za
produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt gospodarskich oraz wpływu produkcji zwierzęcej
na stan środowiska naturalnego

BH_ P6S_UW06
Absolwent potrafi opracować założenia hodowlane dla każdego gatunku zwierząt; ocenić wartość
hodowlaną i użytkową zwierząt gospodarskich; a także przeprowadzić analizę każdego etapu hodowli z
uwzględnieniem elementów krytycznych oraz dobrostanu zwierząt; analizować procesy biologiczne
towarzyszące produkcji zwierzęcej, w tym w konkretnych warunkach produkcyjnych

BH_ P6S_UW08 Absolwent potrafi ocenić i kontrolować czynniki genetyczne, środowiskowe i technologiczne wpływające
na jakość produktów pochodzenia zwierzęcego

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_WG07
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu towaroznawstwa surowców oraz produktów pochodzenia
roślinnego i zwierzęcego, a także możliwości ich modyfikacji poprzez zastosowanie technik
agrotechnicznych i zabiegów zootechnicznych

BH_ P6S_WG08 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu technologii i wyposażenia
technicznego produkcji zwierzęcej


