PROGRAM PRAKTYKI KIERUNKOWEJ
DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT
UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
W BYDGOSZCZY
KIERUNEK: OGRODY ZOOLOGICZNE I ZWIERZĘTA AMATORSKIE

Głównym celem 4-tygodniowej praktyki kierunkowej jest zapoznanie studentów
z zagadnieniami dotyczącymi chowu i hodowli zwierząt amatorskich oraz zwierząt
utrzymywanych w ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt, w sklepach
zoologicznych, u hodowców amatorów oraz zdobycie umiejętności organizacji wystaw
i konkursów zwierząt amatorskich.
Za prawidłowy przebieg praktyki zawodowej odpowiedzialni są: ze strony Wydziału opiekun dydaktyczny, a z ramienia Zakładu pracy - kierownik praktyki. Zakres wiedzy
i umiejętności zdobywanych w trakcie odbywania praktyki ustala kierownik praktyki (prezes,
dyrektor, kierownik, wyznaczona osoba) uwzględniając realne możliwości wykonania
konkretnych zadań w danym ośrodku. Kierownik praktyki jest odpowiedzialny za osiągniecie
efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych
w Krajowych Ramach Kwalifikacji (KRK) dla studentów kierunku ogrody zoologiczne
i zwierzęta amatorskie.
W niniejszym opracowaniu, stanowiącym ramowy program praktyki, zamieszczono
zagadnienia, z którymi w miarę możliwości powinien zapoznać się praktykant w trakcie
odbywania praktyki w poszczególnych ośrodkach.

OGRÓD ZOOLOGICZNY
Lokalizacja. Struktura organizacyjna. Zasady działalności. Regulacje prawne. Przepisy
ustaw o ochronie przyrody, środowiska i zasobów naturalnych i leśnictwa.

Sposoby

pozyskiwania zwierząt. Liczebność i struktura gatunkowa. Budynki, woliery, klatki, wiaty,
wybiegi, terraria, insektaria, akwaria i in. oraz ich wyposażenie. Wykonanie ekspertyzy
wybranych ekspozycji zwierząt w celu określenia oceny przydatności pomieszczeń i
wybiegów do chowu zgodnie z normami polskimi i innymi europejskimi.
Reprodukcja ssaków. Objawy rui — częstość występowania. Zapłodnienie, krycie
naturalne. Czas krycia. Rozpoznawanie ciąży. Poród. Plenność i płodność.
Reprodukcja ptaków — lęgi naturalne i sztuczne. Zapłodnienie jaj. Procent wylęgu
piskląt z jaj nałożonych. Jakość piskląt, ich żywotność i przeżywalność. Postępowanie z
pisklętami po wylęgu.
Pielęgnacja i żywienie zwierząt ssących przed i po porodzie oraz pielęgnacja i opieka
nad młodymi po urodzeniu. Ocena efektów chowu zwierząt na podstawie ich wyglądu,
wzrostu i rozwoju oraz zdrowotności.
Żywienie poszczególnych grup zwierząt. Stosowane pasze. Skład diety. Sposoby
dawkowania pasz. Transport i sposoby przygotowania. Pojenie zwierząt. Wymogi dotyczące
jakości wody.
Czyszczenie i odkażanie pomieszczeń i wybiegów (klatek, wolier, wiat, terrariów, itp.)
oraz ich wyposażenia. Dbanie o wygląd ekspozycji (np. pielęgnacja roślin). Zwalczanie gryzoni
i insektów. Profilaktyka - szczepienia, odrobaczanie, zabiegi pielęgnacyjne. Kwarantanna.
Ochrona zwierząt przed chorobami, choroby zwalczane z urzędu. Wykonanie oceny
dobrostanu poszczególnych gatunków zwierząt w określonych warunkach utrzymania w
porównaniu z naturalnym środowiskiem.
Dokumentacja

hodowlana,

obrót

stada.

Studiowanie

literatury

dotyczącej

występowania i ochrony gatunkowej fauny. Projektowanie i opracowywanie plansz i tablic
informacyjnych.
Behawioryzm zwierząt - zachowanie w niewoli, aklimatyzacja.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
Lokalizacja schroniska. Zasady działalności schroniska (struktura organizacyjna,
finanse, pozyskiwanie zwierząt, procedury adopcyjne). Organizacja pracy w schronisku.
Dokumentacja. Przepisy prawne dotyczące działalności schroniska dla zwierząt. Liczebność i
struktura wiekowa. Gatunki i płeć zwierząt utrzymywanych w schronisku.
Pomieszczenia, wybiegi, budy oraz ich wyposażenie. Ocena ich przydatności dla zwierząt.
Czyszczenie i odkażanie pomieszczeń, wybiegów, bud. Zapobieganie i zwalczanie chorób.
Najczęściej występujące choroby. Ocena stanu zdrowia na podstawie wyglądu i zachowania
psów i kotów. Poskramianie i unieruchamianie zwierząt. Podstawy tresury i układania psów.
Udzielanie pomocy w nagłych wypadkach. Opieka nad zwierzętami po zabiegach, np.
sterylizacji. Pielęgnacja sierści, pazurów, zębów psów i kotów. Projekt pomieszczeń dla psów
i kotów z uwzględnieniem ich wielkości i wieku. Ekspertyza wybranych istniejących
pomieszczeń, wybiegów uwzględniająca dobrostan zwierząt. Żywienie zwierząt z
uwzględnieniem ich wieku, stanu fizjologicznego. Rodzaje stosowanych karm. Skład diety.
Higiena żywienia. Pojenie zwierząt. Niedobór lub nadmiar składników pokarmowych a
zdrowie. Rozród psów i kotów.
Behawioryzm zwierząt - zachowanie nowo pozyskanych zwierząt, ich aklimatyzacja.
Obserwacje. Sporządzanie protokołów behawioralnych.

ZWIĄZKI HODOWCÓW (kynologiczne, felinologiczne)
Lokalizacja.

Struktura

organizacyjna.

Zasady

działalności.

Przepisy

prawne

zewnętrzne. Przepisy prawne wewnętrzne. Regulamin hodowli psów, kotów, koni, królików i
innych zwierząt rasowych. Księgi rodowodowe. Dokumentacja hodowlana. Regulamin
wystaw psów rasowych. Regulamin sędziów. Certyfikat użytkowości. Wystawy psów FCI:
rodzaje, zasady oceny, tytuły wystawowe. Regulamin wystaw kotów rasowych. Kocie
organizacje. Programy hodowlane. Konkursy sprawnościowe. Projekt organizacji wystawy lub
konkursu zwierząt.
Żywienie zwierząt z uwzględnieniem ich wieku, stanu fizjologicznego. Skład diety. Higiena
żywienia.
Rozród zwierząt.

Wykonanie ekspertyzy funkcjonowania wybranej hodowli zarejestrowanej w związku
hodowców.

SKLEPY ZOOLOGICZNE
Lokalizacja. Struktura organizacyjna. Zasady działalności. Przepisy prawne. Przepisy
ustaw o ochronie przyrody, środowiska i zasobów naturalnych i leśnictwa.

Sposoby

pozyskiwania zwierząt. Świadectwa pochodzenia zwierząt. Liczebność i struktura gatunkowa.
Woliery, klatki, terraria, insektaria, akwaria i in. oraz ich wyposażenie. Sporządzenie projektu
i wykonanie ekspozycji wybranego gatunku zwierząt.
Żywienie i pielęgnacja zwierząt przeznaczonych do sprzedaży.
Czyszczenie i odkażanie pomieszczeń, klatek, wiwariów oraz ich wyposażenia.
Ocena stanu zdrowia i zachowania zwierząt przeznaczonych do sprzedaży.
Sporządzenie protokołu behawioralnego.
Kwarantanna zwierząt nowo nabytych.

HODOWCY AMATORZY
Lokalizacja. Zasady działalności. Przepisy prawne

zewnętrzne. Przepisy prawne

wewnętrzne. Regulamin hodowli psów, kotów, koni, królików i innych zwierząt rasowych
oraz egzotycznych. Księgi rodowodowe. Dokumentacja hodowlana. Program hodowlany.
Przepisy ustaw o ochronie przyrody, środowiska i zasobów naturalnych i leśnictwa. Sposoby
pozyskiwania zwierząt.
Pomieszczenia, woliery, klatki, wiaty, wybiegi, terraria, insektaria, akwaria i in. oraz
ich wyposażenie.
Pielęgnacja i żywienie zwierząt przed i po porodzie oraz pielęgnacja i opieka nad
młodymi po urodzeniu lub po wylęgu. Ocena efektów chowu zwierząt na podstawie ich
wyglądu, wzrostu i rozwoju oraz zdrowotności.
Żywienie hodowanych zwierząt. Stosowane pasze. Skład diety. Sposoby dawkowania
pasz. Sposoby przygotowania pożywienia. Pojenie zwierząt. Wymogi dotyczące jakości wody.
Czyszczenie i odkażanie pomieszczeń i wybiegów (klatek, wolier, wiat, terrariów, itp.)
oraz ich wyposażenia. Profilaktyka - szczepienia, odrobaczanie, zabiegi pielęgnacyjne.
Kwarantanna. Ochrona zwierząt przed chorobami, choroby zwalczane z urzędu.

Wyprowadzanie, tresura, układanie i przygotowanie w przypadku hodowli psów.
Wykonanie oceny dobrostanu poszczególnych gatunków zwierząt w określonych
warunkach utrzymania w porównaniu z naturalnym środowiskiem w przypadku zwierząt
egzotycznych lub wykonanie projektu ekspozycji określonego gatunku egzotycznego.
Wykonanie projektu programu hodowlanego dla określonej rasy psa, kota lub innego
gatunku zwierzęcia hodowlanego.

ORGANIZACJA WYSTAW I KONKURSÓW ZWIERZĄT AMATORSKICH
Regulamin wystaw psów rasowych. Regulamin sędziów. Certyfikat użytkowości.
Wystawy psów FCI: rodzaje, zasady oceny, tytuły wystawowe. Regulamin wystaw kotów
rasowych. Kocie organizacje. Konkursy sprawnościowe. Regulamin wystaw ptaków
egzotycznych. Przepisy ustaw o ochronie przyrody, środowiska i zasobów naturalnych i
leśnictwa. Wystawa zwierząt egzotycznych. Konkursy dla psów, np. Agility, Obedience,
Frisbee, Cani-Cross itp.
Regulamin hodowli psów, kotów, koni, królików i innych zwierząt rasowych. Księgi
rodowodowe. Dokumentacja hodowlana.
Pielęgnacja wystawowych zwierząt. Podstawy żywienia różnych gatunków zwierząt
wystawowych. Transport zwierząt wystawowych. Opieka nad zwierzętami podczas wystawy
lub konkursu.
Projekt organizacji wystawy lub konkursu zwierząt amatorskich.
Projekt ekspozycji wybranego gatunku spośród zwierząt egzotycznych.

