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Rozród ptaków i techniki diagnostyczne
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.2222.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Artur Kowalczyk

Pozostali prowadzący Artur Kowalczyk

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z: budową i funkcjonowaniem układu rozrodczego samca i samicy, wpływem czynników
genetycznych i środowiskowych warunkujących rozród ptaków; metodami rozrodu oraz problemami związanymi
z rozmnażaniem, metodami sterowania reprodukcją ptaków, oceną zdolności rozrodczych ptaków i stosowanymi
technikami analiz, metodami wspomaganego rozrodu, pozyskiwaniem i kriokonserwacją plemników.
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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 podstawowe procesy zachodzące
w komórkach rozrodczych oraz anatomię układu
rozrodczego ptaków

BI_P6S_WG01 Zaliczenie pisemne

W2
Student posiada wiedzę pozwalającą
na interpretowanie zjawisk i procesów przyrodniczych
w pracy badawczej i działaniach praktycznych

BI_P6S_WG07 Zaliczenie pisemne

W3 Student wskazuje i wybiera najbardziej przydatne
metody w ocenie zdolności rozrodczej ptaków BI_P6S_WG10 Zaliczenie pisemne,

Referat

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi obsługiwać sprzęt laboratoryjny
i dokonuje podstawowej oceny potencjału
reprodukcyjnego gatunków ptaków udomowionych
oraz wolno żyjących

BI_P6S_UW07 Zaliczenie pisemne

U2
Student potrafi w samodzielny i ukierunkowany
sposób uczyć się, wykorzystując dostępne źródła
informacji, w tym elektroniczne

BI_P6S_UK11 Zaliczenie pisemne,
Referat

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do uczenia się przez całe życie
i podnoszenie kompetencji zawodowych oraz
osobistych

BI_P6S_KK01 Zaliczenie pisemne,
Referat

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1.        Gatunki ptaków użytkowych. Metody rozrodu ptaków. Zachowania godowe.

2.        Budowa i funkcjonowanie układu rozrodczego samca. Spermatogeneza.

3.        Budowa i funkcjonowanie układu rozrodczego samicy - witelogeneza,
oogeneza, steroidogeneza.

4.        Czynniki genetyczne i środowiskowe determinujące rozród ptaków.
Sezonowość procesów reprodukcyjnych ptaków wolno żyjących i udomowionych.

5.        Rola światła w rozrodzie ptaków. Regulacja neurohormonalna procesów
rozrodczych ptaków.

6.        Zapłodnienie. Determinacja płci u ptaków.

7.        Metody oceny zdolności reprodukcyjnej ptaków metodami in vivo oraz in
vitro.

8.        Zastosowanie technik wspomaganego rozrodu ptaków w tworzeniu rezerw
genetycznych ex situ in vitro oraz w ochronie ginących gatunków.

9.        Sztuczna inseminacja – cel i zasady.

10.    Metody krótko- i długotrwałego przechowywania nasienia.

Wykład

2.

1.        Analiza zachowań godowych ptaków na przykładzie nagrań głuszców w
wolierowej hodowli. Rozdział referatów do opracowania przez studentów.

2.        Sekcja ptaków – analiza budowy układu rozrodczego samca. Ocena
nasienia pobieranego z jąder i nasieniowodów.

3.        Sekcja ptaków – analiza budowy układu rozrodczego samicy. Izolacja SST
(semen storage tubules) z jajowodu.

4.        Pobieranie nasienia od ptaków różnych gatunków. Niezbędny sprzęt
laboratoryjny, sposób jego przygotowania. Porównawcza ocena makroskopowa
nasienia.

5.        Ocena laboratoryjna nasienia – porównanie nasienia różnych gatunków
ptaków.

6.        Diagnozowanie zdolności zapładniającej plemników in vitro - test penetracji
błony przedwitelinowej (IPVL). Sprawdzian wiadomości.

7.        Fizjologiczna polispermia ptaków. Diagnozowanie zapłodnienia jaj - makro-
i mikroskopowa analiza tarczek zarodkowych. Ocena mikroskopowa błony
witelinowej świeżo zniesionych jaj.

8.        Prezentacja referatów przygotowanych przez studentów.

9.        Pobieranie nasienia, obliczanie dawek inseminacyjnych, inseminacja samic.
Sprawdzian wiadomości.

10.    Kriokonserwacja nasienia ptaków: metoda „kropelkowa” oraz przy użyciu
komory kriogenicznej (liniowy, sterowany komputerowo spadek
temperatury).Zaliczenie przedmiotu.

Ćwiczenia laboratoryjne



4 / 5

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Referat 50%

Literatura
Obowiązkowa

1. Biologia rozrodu zwierząt. 1. Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodczej samicy – red. Krzymowski T.1.
Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2007.
2. Biologia rozrodu zwierząt. 2. Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca – red. Strzeżek J. Wydawnictwo2.
UWM, Olsztyn, 2007.
3. Hodowla i użytkowanie drobiu – pod red. Jankowskiego J., PWRiL, Warszawa, 2012. Poultry genetics, breeding and3.
biotechnology –Muir W.M. i Aggrey S.E. – CABI Publishing.
4. Reproduction in poultry –Etches R.J. – CAB International.4.
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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_UK11 Absolwent potrafi poprawnie wnioskować na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł nauk
przyrodniczych, rolniczych, technicznych i matematycznych wykorzystując do dyskusji język naukowy

BI_P6S_UW07
Absolwent potrafi przeprowadzać obserwacje oraz wykonywać w terenie lub laboratorium pomiary
biologiczne służące rozwiązaniu problemów biologicznych i zootechnicznych oraz wykorzystywać
publicznie dostępne bazy danych

BI_P6S_WG01
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym cechy charakteryzujące gatunki roślin i zwierząt,
rodzaje ekosystemów, ich genezę oraz wpływ na bioróżnorodność a także rozumie zależności w obrębie
łańcucha troficznego

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

BI_P6S_WG10 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym elementarne techniki biologii molekularnej


