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Gospodarka rybacka
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.0828.21

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

Wojciech Dobicki

Pozostali prowadzący Wojciech Dobicki

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 3

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Biologiczne podstawy chowu i hodowli ryb słodkowodnych. Metody i technologie odchowu ryb. Ochrona
i dobrostan ryb. Całokształt działalności gospodarczej związanej z rybactwem śródlądowym uwarunkowaniami
środowiskowymi chowu ryb i metod poprawy efektywności produkcji.
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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
absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym
zagadnienia z zakresu produkcji zwierzęcej oraz
metody hodowlane i systemy chowu, a także czynniki
determinujące dobrostan w produkcji zwierzęcej

BH_ P6S_WG06
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja, Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi dokonać oceny stanu środowiska
hodowlanego, dobrostanu zwierząt oraz ocenić
zdrowie i kondycję zwierząt

BH_ P6S_UW09
Obserwacja pracy
studenta, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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_KR04

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 9

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Ćwiczenia audytoryjne 3

Przygotowanie do zajęć 25

Konsultacje 1

Przygotowanie do ćwiczeń 25

Gromadzenie i studiowanie literatury 12

Przygotowanie prezentacji/referatu 12

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
28

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Historia chowu karpia na ziemiach polskich
2. Perspektywy rozwoju hodowli i produkcji rybactwa śródlądowego
3. Ryby wód śródlądowych w Polsce. Systematyka.
4. Ekologiczne podstawy rybactwa
5. Organizacja gospodarki rybackiej w różnych typach wód śródlądowych
6. Charakterystyka zbiorników wodnych. Staw jako środowisko hodowlane
7. Podstawy chowu ryb w stawach karpiowych. Podnoszenie wydajności stawów
8. Pozaprodukcyjne walory stawów karpiowych
9. Chów ryb metodami przemysłowymi

Wykład

2.

1. Wprowadzenie do zajęć z przedmiotu, zapoznanie z tematyką ćwiczeń i
podręcznikami. Szkolenie z zakresu BHP. Morfologia ryb.
2. Morfologia ryb – cd. Ubarwienie ryb i jego znaczenie.
3. Wybrane zagadnienia z anatomii ryb -rola i znaczenie przewodu pokarmowego
ryb; rola i znaczenie pęcherza pławnego u ryb.
4. Anatomia ryby drapieżnej na podstawie pstrąga - ćwiczenia praktyczne
5. Anatomia ryby niedrapieżnej na podstawie karpia – ćwiczenia praktyczne
6. Kolokwium – Produkcja ryb w Izraelu
7. Warunki środowiskowe w produkcji rybackiej: tlen, BZT5, odczyn, temperatura, 
8. Znaczenie warunków środowiskowych w produkcji rybackiej- interpretacja
uzyskanych wyników
9. Podstawy żywienia ryb
10. Szacowanie produkcyjności stawów – obliczenia
11. Obsady stawów karpiowych- obliczenia
12. Rozród ryb
13. Kolokwium, film
14. Przykładowe metody rozrodu stosowane u karpia i pstrąga tęczowego
15. Odrabianie zaległości i zaliczanie ćwiczeń. Film.

Ćwiczenia laboratoryjne

3. 1. Ochrona ryb
2 Dobrostan ryb Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Aktywności Metody zaliczenia

Udział
procentowy

w ocenie
łącznej

przedmiotu

Wykład Obserwacja pracy studenta, Udział w dyskusji 35%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Kolokwium, Udział w
dyskusji, Wykonanie ćwiczeń 50%

Ćwiczenia audytoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Prezentacja, Udział w
dyskusji 15%
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Literatura
Obowiązkowa

1. Rybactwo stawowe. Guziur J. i in, 20031.
2. Rybactwo śródlądowe - praca zbiorowa pod red. J. Szczerbowskiego, 19932.
3. Encyklopedia rybacko - wędkarska - praca zbiorowa pod red. J. Szczerbowskiego, 19983.

Dodatkowa

"Introduction to Aquaculture" - http://nsgl.gso.uri.edu/meu/meue97001/meue97001_part1.pdf1.
The State of World Fisheries and Aquaculture - http://www.fao.org/3/a-i3720e.pdf2.
An Introduction to Water Chemistry in Freshwater Aquaculture Joseph K. Buttner, SUNY College at Brockport Richard W.3.
Soderberg, Mansfield University Daniel E. Terlizzi, University of Maryland Sea Grant Extension Program, NRAC Fact Sheet
No. 170-1993 -
http://fisheries.tamu.edu/files/2013/09/NRAC-Publication-No.-170-An-Introduction-to-Water-Chemistry-in-Freshwater-Aqua
culture.pdf
Handbook of Fisheries and Aquaculture PUBLISHED BY DIRECTORATE OF INFORMATION AND PUBLICATIONS OF4.
AGRICULTURE INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH NEW DELHI 110012
http://fisheries.tamu.edu/files/2013/09/NRAC-- Publication-No.-170-An-Introduction-to-Water-Chemistry-in-Freshwater-
Aquaculture.pdf http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/search/en
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

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_UW09 Absolwent potrafi dokonać oceny stanu środowiska hodowlanego, dobrostanu zwierząt oraz ocenić
zdrowie i kondycję zwierząt

BH_ P6S_WG06
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu produkcji zwierzęcej i
roślinnej, metody agrotechniczne stosowane w uprawie roślin oraz metody hodowlane i systemy chowu, a
także czynniki determinujące dobrostan w produkcji zwierzęcej i gospodarowaniu zwierzyną łowną


