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Zachowanie ptaków
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.L2B.2748.20

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

Joanna Rosenberger

Pozostali prowadzący Joanna Rosenberger

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu behawioru ptaków, zrozumienie znaczenia
zachowań i mechanizmów nimi sterujących, oceny zachowań i metodyki badań behawioralnych, a także
praktycznego wykorzystania tej wiedzy.
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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 zachowania ptaków domowych i wolnożyjących KB_P6S_WG01 Zaliczenie pisemne

W2 interakcje ewolucyjne, środowiskowe i behawioralne KB_P6S_WG06 Zaliczenie pisemne

W3 przyczyny i zmienność zachowań ptaków KB_P6S_WG06 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 prowadzić obserwacje terenowe zachowań ptaków KB_P6S_UW05 Projekt

U2 zaplanować doświadczenie badające zachowanie
ptaków KB_P6S_UO15 Projekt

U3 potrafi korzystać z materiałów źródłowych w języku
angielskim i polskim KB_P6S_UW12 Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dokształcania się i krytycznej oceny treści naukowych
i popularnonaukowych KB_P6S_KK02 Obserwacja pracy

studenta

K2 kierowania pracą swoją oraz zespołu naukowego
prowadzącego badania KB_P6S_KO04

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

K3 prowadzenia dyskusji na tematy związane
z zachowaniem ptaków KB_P6S_KK01

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 10

Ćwiczenia laboratoryjne 20

Przeprowadzenie badań 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 5

Przygotowanie projektu 13

Udział w egzaminie 1

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie prezentacji/referatu 14

Konsultacje 2
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
33

ECTS
1.1

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Zachowanie zwierząt – historia badań, podstawowe pojęcia, metody badań.
Znajomość zachowań ptaków w warunkach hodowlanych, a poprawa dobrostanu
zwierząt.

2. Przystosowania behawioralne ptaków do zajmowanych przez nie środowisk nie
przekształconych przez człowieka. Zmienność zachowań ptaków w środowisku
zurbanizowanym.

3. Zachowania godowe ptaków – łączenie się w pary i systemy kojarzenia.

4. Zachowania lęgowe ptaków – budowa gniazd.

5. Zachowania lęgowe ptaków – inkubacja i opieka nad potomstwem.

6. Zachowania lęgowe ptaków – pasożytnictwo lęgowe.

7. Sposoby komunikacji ptaków. Zachowania obronne i mobbingujące.

8. Migracje i sposoby nawigacji.

9. Zdolności poznawcze ptaków część I. Fizjologiczny i ewolucyjny kontekst
rozwoju zdolności poznawczych.

10. Zdolności poznawcze ptaków część II. Przykłady badań, które pozwalają na
poznawanie zdolności poznawczych ptaków.

Wykład
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2.

1. Metody badania zachowań zwierząt: wady i zalety obserwacji prowadzonych w
naturalnym środowisku oraz planowania doświadczeń w kontrolowanych
warunkach. Problematyka obiektywności w prowadzeniu obserwacji. 

2. Praktyczne wykorzystanie metody kodowania do określania osobowości i
habituacji zwierzęcia.

3. Wykonywanie etogramów dla ptaków domowych utrzymywanych na wiacie
dydaktycznej.

4. Wykonywanie etogramów dla ptaków utrzymywanych we Wrocławskim
Ogrodzie Zoologicznym. *

5. Wykonywanie etogramów dla ptaków utrzymywanych we Wrocławskim
Ogrodzie Zoologicznym. *

6. Prowadzenie obserwacji terenowych i planowanie doświadczeń w terenie. **

7. Prowadzenie obserwacji terenowych i planowanie doświadczeń w terenie. **

8. Przedstawienie przez studentów wyników przeprowadzonych badań. Wspólne
omówienie mocnych i słanych stron każdego z projektów.

9. Projekt gniazda – studenci realizują projekt przykładowego gniazda dla
wybranego gatunku ptaka (zbierania materiału gniazdowego, ocena materiału
gniazdowego pod względem jego przydatności i właściwości).

10. Projekt gniazda – studenci realizują projekt przykładowego gniazda dla
wybranego gatunku ptaka (budowa gniazda, ocena jego właściwości
konstrukcyjnych i fizycznych zależnie od użytych materiałów).

11. Omówienie przez studentów tekstów źródłowych z literatury
popularnonaukowej – behawior dobierania się w pary u ptaków, zachowania
związane z okresem lęgowym.

12. Omówienie przez zespoły studentów tekstów źródłowych z literatury
popularnonaukowej – zdolności poznawcze ptaków.

13. Omówienie przez zespoły studentów tekstów źródłowych z literatury naukowej
anglojęzycznej – przegląd najnowszych badań, wpływ czynników środowiskowych
na zachowanie ptaków.

14. Omówienie przez zespoły studentów tekstów źródłowych z literatury naukowej
anglojęzycznej – przegląd najnowszych badań, planowanie doświadczeń
behawioralnych w laboratoriach. 

15. Kompilacja zdobytych w ramach kursu umiejętności i wiedzy (zaliczenie
przedmiotu w formie pisemnej, napisanie krótkiego artykułu popularnonaukowego
na ćwiczeniach). 

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, analiza tekstów, Film dydaktyczny, Gra dydaktyczna, Metoda projektów, Praca w grupie, Pracownia
komputerowa, Dyskusja, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach 50%

Dodatkowy opis

Zaliczenie przedmiotu na podstawie uzyskanej średniej ocen z ćwiczeń i wykładów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest
uzyskanie średniej oceny 3,0 ze wszystkich założonych efektów kształcenia. Ocenę łączną z przedmiotu stanowi ocena z
pracy końcowej pisanej na koniec trwania kursu, aktywności w trakcie zajęć, przygotowania i przedstawienia dwóch
projektów.

Literatura
Obowiązkowa

Wprowadzenie do ekologii behawioralnej (2001), N.B. Davies i J.R. Krebs, Wydawnictwo Naukowe PWN.1.
Ptasia inteligencja. Rozważania nad intelektem ptaków (2018), N. Emery, Multico.2.
Ewolucja piękna. Jak darwinowska teoria wyboru partnera kształtuje świat zwierząt i nas samych (2019), R. O. Prum,3.
Copernicus Center Press.
The Wisdom of Birds (2011), T. Birhhead, Bloomsbury Paperbacks.4.

Dodatkowa

Geniusz ptaków (2017), J. Ackerman, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego1.
Tak zwane zło (2004), K. Lorenz, PIW Państwowy Instytut Wydawniczy.2.
Measuring Behaviour: An Introductory Guide (2007), P. Martin, Cambridge University Press3.
Sekrety ptaków. Fascynujący świat ptasich zmysłów (2012) T. Birhhead, Galaktyka4.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

KB_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do systematycznego aktualizowania wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin
pokrewnych, uznaje jej znaczenie poznawcze. Ocenia krytycznie posiadaną wiedzę

KB_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny informacji dotyczących biologii, także tych podawanych w
mass-mediach.

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_UW05
Absolwent potrafi prawidłowo przeprowadzać obserwacje w laboratoriach biologicznych i w terenie.
Interpretuje wyniki oraz formułuje wnioski, wykorzystując terminologię naukową z zakresu biologii
korzystając z technik informatycznych.

KB_P6S_UW12 Absolwent potrafi przygotowywać sprawozdania, pracy projektowej, referatu oraz innych prac pisemnych
lub prezentacji multimedialnych. W tym celu wykorzystuje wszelkie dostępne źródła informacji.

KB_P6S_WG01 Absolwent zna i rozumie teorie i prawa fizyczne oraz chemiczne mające związek ze zjawiskami
przyrodniczymi oraz zasady działania przyrządów używanych w laboratorium fizycznym i chemicznym

KB_P6S_WG06
Absolwent zna i rozumie procesy fizjologiczne zachodzące w komórkach oraz funkcjonowanie tkanek i
narządów roślin oraz zwierząt. Objaśnia związki między budową i funkcją poszczególnych organów roślin i
zwierząt.


