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Behawior papug
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.L8B.0127.20

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

Adam Urantówka

Pozostali prowadzący Adam Urantówka

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 40

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedmiot "Behawior papug" pozwala zrozumieć wymagania intelektualne i emocjonalne papug jako zwierząt
towarzyszących. Pozwala to na ich bezpieczne i odpowiedzialne posiadanie w warunkach domowych jako
zwierzęta towarzyszące jak i ich efektywną hodowlę.
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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 klasyfikację i status wybranych gatunków
papug; sposoby ochrony gatunków zagrożonych
wyginięciem jak również zachowania socjalne dziko
żyjących papug – na przykładzie wybranych grup
systematycznych.

KB_P6S_WG11 Zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie: - wpływ żywienia na anatomię,
fizjologię oraz zachowanie; - zachowania związane
z rozrodem; - sposoby karmienie piskląt przez
człowieka –ich wady i zalety; - behawioralny rozwój
piskląt wychowywanych przez naturalnych rodziców
oraz człowieka; - inteligencję papug i ich zdolności
komunikacji oraz abstrakcyjnego myślenia; -
wymagania emocjonalne papug; - sposoby
zapobiegania problemom behawioralnym przed ich
pojawieniem się; - kliniczne podstawy zaburzeń
behawioralnych (w tym agresji u ptaków
towarzyszących); - powody zaburzenia zachowań
seksualnych u ptaków towarzyszących.

KB_P6S_WK16 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi okreslić przynależność taksonomiczną
organizmów na podstawie ich morfologii. Interpretuje
cechy morfologiczne, fizjologiczne i behawioralne
w kontekście ewolucyjnym.

KB_P6S_UW09 Zaliczenie pisemne

U2

Na podstawie fachowego piśmiennictwa student
potrafi formułować argumenty dotyczące etycznych
i moralnych problemów nowoczesnej biologii. Student
potrafi krytycznie ocenićprawdziwość informacji
dotyczących biologii, które podawane są w mass-
mediach.

KB_P6S_UU16 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student wykazuje zainteresowanie systematyczną
aktualizacją wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin
pokrewnych. Rozumie potrzeby uzupełniania wiedzy
przez całe życie.

KB_P6S_KK01 Zaliczenie pisemne

K2
Student jest wrażliwy na przyrodę i świadomy
znaczenia bioróżnorodności. Aktywnie propaguje
ochronę i dba o jakość środowiska naturalnego.

KB_P6S_KO04 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 40

Przygotowanie do zajęć 19

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 28
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Konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
89

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Klasyfikacja i status wybranych gatunków papug - ochrona gatunków
zagrożonych wyginięciem.

2. Behawior papug w środowisku naturalnym – wybrane gatunki
reprezentatywnych grup systematycznych.

3. Papugi - inteligencja, uczenie się, sposoby komunikowania się, abstrakcyjne
myślenie.

4. Zachowanie się papug w warunkach domowych – charakterystyka zachowań
charakterystycznych dla danych grup
gatunkowych.

5. Papuga w warunkach domowych – „podstawowe zasady wspólnego życia”.

6. Analiza zachowania, zdolność uczenia się, konieczność zabawy.

7. Osobniczy rozwój behawioralny.

8. Czynniki wpływające na pojawienie się problemów behawioralnych.

9. Zachowania papug w szczególnych przypadkach i sytuacjach.

10. Techniki modyfikacji zachowania – wspólna praca z papugą.

11. Żywienie papug - wpływ na zachowanie, anatomię oraz fizjologię.

12. Kliniczne podstawy problemów behawioralnych - farmakoterapia, sposoby
zapobiegania.

13. Wybrane zagadnienia z anatomii oraz fizjologii papug.

14. Papuga w warunkach hodowlanych – typy hodowli oraz wymagania związane z
zachowaniem.

15. Ciekawostki oraz podsumowanie.

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Burza mózgów, Dyskusja, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 100%

Wymagania wstępne
fizjologia zwierząt, podstawy żywienia zwierząt

Literatura
Obowiązkowa

Luescher A.: Manual of Parrot Behavior, Wiley-Blackwell, 20061.
Gallerstein G.A.: The Complete Pet Bird Owner's Handbook, Avian Publications, 20032.
Athan M.S.: Guide to Companion Parrot Behavior, Barron's Educational Series, 19993.

Dodatkowa

Doane B.M., Qualkinbush T.: My Parrot, My Friend: An Owner's Guide to Parrot Behavior (Behavior Modification1.
Techniques and Their Role in Contemporary Aviculture), Howell Book House, 1995
Glendell G.: Breaking Bad Habits in Parrots: How Responsible and Sympathetic Parrot Care Can Prevent or Remedy2.
Problem Behaviors, Firefly Books, 2007
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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_KO04 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz działalności na rzecz
środowiska społecznego.

KB_P6S_UU16 Absolwent potrafi realizować poszerzanie wiedzy szczególnie z zakresu zagadnień biologicznych i własne
uczenie się przez całe życie.

KB_P6S_UW09 Absolwent potrafi oznaczać przynależność taksonomiczną organizmów na podstawie ich morfologii.
Interpretuje cechy morfologiczne, fizjologiczne i behawioralne w kontekście ewolucyjnym.

KB_P6S_WG11
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorię systematyki, historię jej rozwoju, sposoby i
kryteria klasyfikacji organizmów. Rozróżnia taksony roślin oraz zwierząt i opisuje je w aspekcie
ewolucyjnym.

KB_P6S_WK16 Absolwent zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze oraz ich związki z dyscyplinami
pokrewnymi. Rozumie zagrożenia i problemy etyczno-moralne związane z rozwojem biologii.


