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 Praktyki studenckie stanowią integralną część procesu nauczania na Wydziale Nauk o 

Zwierzętach SGGW. 

 Niniejszy przewodnik zawiera wskazówki wspomagające proces realizacji praktyki 

i przygotowania sprawozdania z jej przebiegu. 

 

I. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich 

 

Celem praktyki jest umożliwienie studentom poznawania technologii produkcji 

zwierzęcej. Poznawanie tych problemów musi być inne dla studentów po I i po III roku 

studiów. Zarówno studenci po pierwszym jak i trzecim roku studiów powinni podczas praktyk 

opanować - uczyć się wykonywania podstawowych czynności związanych z chowem zwierząt 

jak też produkcją i konserwacją pasz. 

Studenci po trzecim roku studiów, oprócz dalszego opanowywania umiejętności 

wykonywania czynności związanych z chowem zwierząt takich jak ich żywienie – podawanie 

pasz, pozyskiwanie mleka – dój, jego przechowywanie, pielęgnację zwierząt, ochronę zdrowia, 

powinni poszerzyć wiedzę o zagadnienia związane z dbaniem o dobrostan zwierząt, tj. 

stwarzaniem zwierzętom odpowiednich warunków utrzymania. W oparciu o wiadomości 

uzyskane w Uczelni, studenci powinni dokonywać analizy – konfrontacji zdobytych 

wiadomości ze stosowanymi w praktyce technologiami produkcji zwierzęcej. Celem 

nadrzędnym tych praktyk jest wdrożenie studentów do samodzielnego analizowania zjawisk 

biologicznych, technologicznych i ekonomicznych występujących w gospodarstwie oraz ich 

interpretację i próbę oceny zawodowej. Nie bez znaczenia pozostaje poznawanie środowiska 

wiejskiego i jego wpływ na procesy produkcyjne, poznanie tradycji, obyczajów, a także 

określenie wpływu rynków zbytu na rozwój określonych kierunków produkcji zwierzęcej. 

Studenci szczególną uwagę powinni zwracać na współzależność między warunkami 

przyrodniczymi a wybranymi kierunkami produkcji. 

Ciągła analiza zjawisk, szukanie na nie odpowiedzi to podstawowy cel praktyki, a 

zwłaszcza dotyczy to poniższych zagadnień. W procesie poznawania skala wymagań winna 

być uzależniona od  wiedzy studenta i roku studiów. 

Czy wybrany kierunek produkcji zwierzęcej odpowiada warunkom przyrodniczym ? 

 Należy zatem poznać warunki klimatyczne, glebowe, strukturę użytków rolnych – w 

tym udział trwałych użytków zielonych, określić wpływ rozłogu na stosowane technologie 

chowu zwierząt, np. wypas zwierząt na pastwiskach oraz wpływ czynników przyrodniczych, 

które ograniczają rozwijanie określonych kierunków produkcji. Należy poznać: 

 W jakim stopniu jakość gleb, ilość opadów wpływają na dobór roślin pastewnych oraz 

technologię konserwacji pasz (kiszenie, suszenie itp.). 

 W jakim stopniu stosowane technologie chowu zwierząt wpływają na środowisko (np. 

gnojowica). Należy uwzględnić liczbę zwierząt na jednostkę powierzchni,  sposoby 

przechowywania  gnojowicy i obornika , sposoby nawożenia – w jaki sposób i kiedy 

gnojowica i obornik wprowadzane są do gleby. 

 Wpływ nawożenia mineralnego na zdrowie i produktywność zwierząt gospodarskich. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób nawożenia użytków zielonych, a zwłaszcza 

pastwisk – poziom nawożenia mineralnego, sposoby  i terminy nawożenia. Czy stwierdzono 

wpływ niedoboru lub nadmiaru określonych nawozów lub  mikro i makro elementów na 

produkcję i zdrowie zwierząt np. niedobór Zn, Cu,Mg, nadmiar K dają takie objawy u 

zwierząt jak np. jałowość (nadmiar K – złe odchodzenie łożyska), Tężyczka pastwiskowa 

(niedobór Mg), złe efekty w rozrodzie bydła, koni owiec (wadliwe nawożenie K2O), 

kulawizny, zamieranie płodu, schorzenia skóry (niedobór Zn). 



 4 

Pomieszczenia dla zwierząt 

 Budynki inwentarskie, a zwłaszcza nowe muszą spełniać wymagania zootechniczne 

zapewniające dobrostan zwierząt. W przypadku gdy przez pewien jeszcze okres muszą być 

tolerowane pomieszczenia, które nie spełniają tych warunków, student musi być świadom, iż 

jest to konieczność ekonomiczna. Poprawianie warunków utrzymania zwierząt jest 

wprowadzane stopniowo, poczynając od nowych budynków lub w miarę możliwości 

poprawiając warunki bytowania zwierząt w istniejących budynkach. Jako przykład można 

wymienić wprowadzony zakaz chowu kur w klatkach - bateriach, przerabianie obór 

uwięzionych na wolnostanowiskowe. W chowie trzody zakaz utrzymywania loch na uwięzi, w 

UE zakaz utrzymywania psów na uwięzi itp. 

Dalszą sprawą są odpowiednie powierzchnie boksów stanowisk dla zwierząt - dlatego 

student powinien przy opisywaniu powierzchni dla zwierząt dokonać pomiaru stanowisk 

boksów. Opisując warunki chowu konieczne jest zaznaczenie czy zapewniona jest zwierzętom 

możliwość korzystania z wybiegów - spacerów, np. w UE wprowadzony jest obowiązek 

codziennego wypuszczania bydła, koni i innych zwierząt na wybieg, a jeśli to możliwe w 

okresie „letnim” (01.05 - 30.10) na pastwiska. 

Dalszą sprawą, na którą studenci powinni zwrócić uwagę są warunki mikroklimatu w 

pomieszczeniach. Zwierzęta gospodarskie żyją i chowane są w tak zwanej geosferze - 

przyziemnej warstwie atmosfery. Człowiek tworzy odpowiednie warunki środowiska - 

wpływa na zwierzęta, ich zdrowie, samopoczucie, produkcyjność, tj. na ich dobrostan. 

Do podstawowych czynników kształtowania środowiska hodowlanego zaliczamy 

rozwiązania technologiczne pomieszczeń, sposoby żywienia, pojenia, warunki odpoczynku, 

zapewniony kontakt z innymi zwierzętami (np.. w UE wprowadzono zakaz utrzymywania 

cieląt w wieku powyżej 42 dni w pojedynczych klatkach, a do tego wieku boksy muszą być 

takie, aby zapewnić cielętom kontakt wzrokowy ze zwierzętami. Przy opisywaniu 

pomieszczeń dla zwierząt należy określić ich oświetlenie (stosunek powierzchnie okien lub 

świetlików do powierzchni podłogi).  

W pomieszczeniach powinny być spełnione odpowiednie warunki mikroklimatyczne, na 

które ma wpływ wilgotność, wentylacja – wymiana powietrza, temperatura i ruch powietrza. 

Za optymalną wilgotność powietrza przyjmuje się  60 – 80 % wilgotności względnej. Należy 

określić jaka jest stosowana wentylacja pomieszczeń, ze zwróceniem uwagi na ruch 

powietrza, np. czy zimny prąd powietrza nie jest kierowany bezpośrednio na zwierzęta. W 

pomieszczeniach wymagane są różne temperatury dla poszczególnych gatunków zwierząt i 

kierunków produkcji.  

Wiadomym jest, że dobre efekty produkcyjne można uzyskać tylko wtedy, gdy zapewni 

się zwierzętom odpowiednie warunki przy zachowaniu homeostazy między potencjałem 

genetycznym zwierząt a warunkami środowiska. Większość chorób i występowanie padnięć 

zwierząt powinna być traktowane jako miernik dysproporcji (rozbieżności) między 

wymaganiami organizmu, a czynnikami środowiska.  

Gospodarka paszowa 
Należy dokonać opisu charakterystyki gospodarki paszowej uwzględniając:  

 Powierzchnię trwałych użytków zielonych, ich opis, gleby, skład runi z wyróżnieniem 

gatunków roślin motylkowych i ew. ziół. 

 Sposoby użytkowania trwałych użytków zielonych – kośne, wypasane lub użytkowanie 

przemienne, a także sposoby pielęgnacji lub rekultywacji – wałowanie, bronowanie, 

niszczenie kretowisk. 

 Sposoby nawożenia gnojowicą – dawki, terminy, nawożenie obornikiem, podłożem z 

hodowli pieczarek, pomiot drobiu – dawki, efekty. 

 Sposoby wypasu zwierząt – wolny, dawkowany, palikowanie zwierząt – efekty i ocena 
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odrostu. Przy dawkowanym wypasie - obciążenie pastwiska. Opisać dokładnie technikę 

wypasu. 

 Zbiór traw na siano, sianokiszonki, kiszonki, podać terminy, fazę wzrostu roślin (np. 

kupkówka wykłoszona). Czym kierowano się stosując określoną metodę zbioru, np. przy 

produkcji sianokiszonek – w pryzmach, silosach, balotach. Jaką zawartość suchej masy 

miały sianokiszonki np. 30 % czy 50 %(można to określić w mikrofalówce). W wielu 

gospodarstwach firmy paszowe dokonują oceny pasz określając zawartość suchej masy 

włókna oraz białka . – należy wówczas odnotować te dane. Studenci 3 roku studiów 

powinni znać wartość pokarmową pasz (siano, sianokiszonki, kiszonki) i w jaki sposób ich 

skład może wpływać na produkcyjność zwierząt – strawność dawki pokarmowej, itd..  

 Inne uprawy paszowe – należy wymienić uprawiane rośliny, ich powierzchnię, plony, 

oddzielnie wymieniając uprawy w plonie głównym, a następnie śródplony i poplony. 

 W odniesieniu do takich zwierząt  jak bydło i owce warto przeliczyć powierzchnię paszową 

na 1 sztukę dużą. W warunkach polskich zazwyczaj winna ona wynosić około 0,5 – 0,7 

ha/SD. Najczęściej przyjmuje się, że w chowie bydła jest ok. 0,2 ha kukurydzy kiszonkowej 

i 0,4 ha innych upraw, w tym użytków zielonych. Należy określić sposób  konserwacji tych 

roślin, zwłaszcza kiszonek (stadium wegetacji, rozdrobnienie w cm, stosowane środki 

konserwujące itp.). Można także określić technologię uprawy kukurydzy (uprawa, siew, 

rozstawa rzędów, obsada roślin na 1 ha, głębokość na jaką wysiano rośliny, środki 

ochrony).  

 Studenci 3 roku studiów powinni starać się określić koszty poniesione na wyprodukowanie 

1 kg siana, kiszonki, trawy itp. Koszty wyprodukowania 1 kg tych pasz w sposób 

zasadniczy wpływają na efektywność chowu zwierząt (bydła, owiec), bowiem koszty pasz 

stanowią około 50% - 70% kosztów, w tym pasze objętościowe powinny stanowić  co 

najmniej 60% dawki pokarmowej – liczonej w % suchej masy dla bydła mlecznego, a w 

bydle mięsnym i chowie owiec 80%. 

 

1. Bydło 

 

 Bydło stanowi główny kierunek w chowie zwierząt gospodarskich i jest kierunkiem 

produkcji najbardziej uzależnionym od dobrej organizacji produkcji pasz. W warunkach 

polskich dla wielu gospodarstw jest podstawowym źródłem bieżących dochodów i w 

największym stopniu ma wpływ na płynność finansową (chów bydła mlecznego). 

 W nawiązaniu do zawartych informacji dotyczących systemu utrzymania i produkcji 

pasz należy opisać system żywienia bydła, stosowane dawki pokarmowe dla poszczególnych 

grup zwierząt oraz sposoby podawania pasz. 

Krowy mleczne 

 rodzaje podawanych pasz objętościowych i treściwych, 

 skład i wartość pokarmowa pasz, 

 normowanie pasz w zależności od wydajności mlecznej i stanu fizjologicznego,  

 kondycja krów jako miernik prawidłowości żywienia, 

 skład mleka  (zawartość białka, tłuszczu, laktozy, mocznika), a zawartość energii, białka w 

dawce pokarmowej, 

 jeśli gospodarstwo posiada wóz paszowy należy określić skład dawki paszowej, tam gdzie 

są stacje paszowe określić ich działanie – np. jednorazową dawkę paszy, którą może pobrać 

krowa, 

 sposób podawania pasz mineralnych i wody, 

 ocena użytkowości mlecznej krów (należy wynotować wydajność mleczną krów za ostatni 
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rok dla stada, a także wydajność mleczną za laktację dla krów dorosłych i pierwiastek 

 opisać remont stada, tj. ilość wprowadzonych do stada pierwiastek w %, 

 wiek pierwszego ocielenia jałówek (dąży się, aby jałówki rasy czarno-białej, czerwono-

białej i simentalskiej cieliły się w wieku 25 - 27 miesięcy),  

 analiza przyczyn zwiększonej liczby komórek somatycznych (LKS) w mleku 

poszczególnych krów (wiek krowy, chore racice, drogi rodne (ropomacicze), tak zwany 

syndrom (MMA) Mastitis, Metritis, Agalactie itp.), 

 analiza danych dotyczących mleka zbiorczego otrzymywanych z zakładu mleczarskiego 

kupującego mleko. 

Bydło mięsne 

 charakterystyka utrzymywanych ras,  

 systemy utrzymania (bez pomieszczeń inwentarskich, z pomieszczeniami o lekkiej 

konstrukcji na głębokiej ściółce, inne ), 

 cykle produkcyjne (terminy kryć, ocieleń, odsadzania cieląt), 

 zasady prowadzenia oceny użytkowości w stadach mięsnych (rejestracja zdarzeń, okresowe 

ważenia itd.), 

 dokumentacja hodowlana w stadach mięsnych, 

 strategia selekcji i remontu stada (brakowanie, uzupełnianie stada), 

 rodzaje opasu jałówek i buhajków, 

 zabiegi pielęgnacyjne i profilaktyka. 

Rozród bydła w stadach mlecznych i mięsnych 

 stosowane metody krycia: inseminacja, różne metody krycia naturalnego, 

 objawy i metody wykrywania rui, 

 wiek i masa ciała jałówek przeznaczonych do krycia, 

 wskaźniki rozrodu, np. liczba zabiegów na skuteczne zapłodnienie, 

 kto dobiera buhaje do krycia, 

 krzyżowanie towarowe (jaki procent i które krowy zapładniane są buhajami ras mięsnych). 

Zasuszanie krów przed ocieleniem  

 sposób i termin zasuszenia, 

 żywienie krów zasuszonych z podaniem dawek oraz rodzajem pasz mineralnych, 

 kondycja krów zasuszonych, 

 sposoby zapobiegania ketozie (np. przez dodatek glicolu). 

Przygotowanie do porodu i poród 

 miejsce porodu np. na stanowisku uwięziowym, w oddzielnym pomieszczeniu - boksie itp., 

 przebieg porodu - opisać stosowaną pomoc, określić  ułożenie płodu, 

 obchodzenie się z krową i cielęciem, 

 obchodzenie się z cielęciem: co z pępowiną, czy podstawiono krowie do wylizania - opisać 

sposób wylizywania cielaka przez krowę,  

 sposób podawania siary. 

Odchów cieląt   

 pomieszczenia dla cieląt, 

 sposób podawania mleka (wiadro ze smokiem itp.), ilość i częstotliwość pojeń, 

 żywienie paszami stałymi, podawanie wody, 

Odchów młodzieży 

 pomieszczenia dla jałówek, 

 żywienie, przybliżone przyrosty dzienne (winny wynosić około 650 – 700 g dziennie), 

 możliwość korzystania z ruchu (wybiegi, pastwisko), 
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Uzyskiwane ceny za zwierzęta i mleko  

 sprzedaż mleka w poszczególnych klasach jakościowych (ekstra, klasa 1), 

 kryteria zapłaty za mleko (% białka, tłuszczu) - cena za jednostkę, 

 stosowane dopłaty np. dla gospodarstw objętych oceną użytkowości, w zależności od 

wielkości miesięcznej dostawy, za posiadanie certyfikatu weterynaryjnego itp., 

 stosowane potrącenia - ile i za co ? 

 

Umiejętności jakie powinien zdobyć student: 

 przygotowanie i zadawanie pasz poszczególnym grupom bydła, 

 wypas zwierząt na pastwiskach - obserwacje zachowania zwierząt, które trawy są 

najchętniej zjadane, czy krowy w różnym wieku tak samo chętnie zjadają trawy ? 

 słanie w boksach legowiskowych, na stanowiskach, 

 czyszczenie zwierząt, 

 obserwacja korekcji racic, pomoc w wykonywaniu korekcji, 

 dekornizacja  cieląt, 

 kolczykowanie cieląt, 

 dój krów - sprawdzenie stanu zdrowia wymienia przez dotyk oraz jakości mleka przy 

pomocy (TOK) Terenowy Odczyn Komórkowy, obchodzenie się z mlekiem – chłodzenie. 

 wybór krów do krycia, obserwacja zabiegu inseminacji lub krycia naturalnego, 

 zapoznanie się i prowadzenie dokumentacji hodowlanej, 

 udział w próbnych dojach dla potrzeb oceny użytkowości mlecznej, 

 udział przy ocenie pokroju dokonywanej przez zootechnika oceny, 

 pomoc w podawaniu leków doustnych, podskórnych i domięśniowych (np. przy 

odrobaczaniu), 

 inne prace związane z chowem bydła w gospodarstwie. 

  

2. Trzoda chlewna 

 

 Poniżej przedstawiono podstawowe wiadomości, które student powinien zdobyć w 

czasie odbywania praktyki. 

Dane ogólne 

 charakter produkcji (np. cykl zamknięty, tucz itp.), 

 rasy świń utrzymywane w danej chlewni (charakterystyka), 

 liczebność poszczególnych grup produkcyjnych (lochy, knury, loszki i knurki hodowlane, 

tuczniki, warchlaki, prosięta) na początku i końcu okresu praktyki, 

 dokumenty hodowlane prowadzone w chlewni. 

Rozród 

 wiek i masa ciała loch przeznaczonych po raz pierwszy do krycia, 

 sposób krycia loch (jeśli inseminacja, to skąd sprowadzane jest nasienie), 

 ilość kryć w rui, 

 utrzymanie loch prośnych, 

 przygotowanie loch do porodu, 

 przebieg porodu, 

 liczebność miotów w 1., 21. i ostatnim dniu laktacji, 

 przyczyny upadków prosiąt, 

 zabiegi pielęgnacyjne wykonywane na prosiętach ssących, 

 długość okresu laktacji i międzymiotu, częstotliwość oprosień. 
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Pomieszczenia inwentarskie 

 budynki oraz sposób utrzymania poszczególnych grup technologicznych., 

 ilość, rozmieszczenie, wielkość i wyposażenie kojców (rotacja na stanowisku porodowym i 

w tuczarni), 

 dezynfekcja pomieszczeń, 

 sposób zagospodarowania odchodów. 

Żywienie 

Żywienie poszczególnych grup z uwzględnieniem: knurów; loch w ciąży niskiej, w ciąży 

wysokiej, w okresie okołoporodowym, w laktacji, w okresie okołoodsadzeniowym, w okresie 

luźności; prosiąt ssących i odsadzonych, warchlaków, tuczników, młodzieży hodowlanej.  

 rodzaj paszy, 

 sposób zadawania, 

 dawki dzienne, 

 zużycie paszy na 1 kg przyrostu masy ciała, 

 współpraca z firmami paszowymi.  

Sprzedaż zwierząt 

 masa ciała i wiek zwierząt, 

 sposób rozliczania, 

 transport (rodzaj, odległość), 

Robocizna 

 liczba osób zatrudnionych ogółem oraz w poszczególnych sektorach, 

 liczba zwierząt / pracownik, 

 sposób wynagradzania pracowników. 

Opieka weterynaryjna 

 zabiegi i szczepienia profilaktyczne, 

 najczęstsze problemy zdrowotne pojawiające się na fermie. 

  

Umiejętności jakie powinien zdobyć student: 

 pomoc przy porodzie, opieka nad prosiętami i lochą, 

 szczepienie np. Ferrodex, Surferovit, 

 żywienie – podawanie pasz, 

 usuwanie obornika, dezynfekcja pomieszczeń, 

 przygotowanie pasz np. śrutowanie zbóż, rozdrabnianie roślin okopowych, innych, 

 pomoc przy kryciu loch, ew. inseminacji, 

 prowadzenie dokumentacji hodowlanej – chlewnie hodowlane, 

 czyszczenie i dezynfekcja wybiegów, np. wapnowanie, 

 odrobaczenie zwierząt, 

 określenie ras hodowlanych świń, np.+ wbp x bz; > Duroc x  Hempshire lub inne 

 inne prace związane z chowem świń w gospodarstwie. 

 

3. Owce 

 

 Owczarstwo jest dziedzina produkcji zwierzęcej, pozostaje w silnym związku z ziemią, 

a więc wszystkimi czynnikami środowiskowymi warunkującymi produkcję pasz. Zwierzęta te 

powinny być odpowiednio utrzymywane w budynkach o właściwej konstrukcji i wyposażeniu. 

Powyższe uwagi wskazują na konieczność zapoznania się na praktykach studenckich, w 

pierwszym etapie nauki, z praktycznymi uwarunkowaniami podstaw produkcji funkcjonujących 

w każdym gospodarstwie owczarskim. 
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 Poniżej przedstawiono podstawowe wiadomości, które student powinien zdobyć w 

czasie odbywania praktyki. 

Wiadomości ogólne 

 rozróżnianie owczarń zarodowych od hodowlanych, reprodukcyjnych czy towarowych, 

 rozróżnianie ras i typów użytkowych owiec, 

 charakterystyka systemu chowu (ekstensywny, półintensywny i intensywny), 

 charakterystyka systemu utrzymania. 

Żywienie 

 rodzaje pastwisk, oraz uwarunkowania systemów utrzymania w układzie alkierzowo-

pastwiskowym, 

 rodzaje pasz wytwarzanych w gospodarstwie z zamiarem skarmiania ich owcami, 

 techniki przygotowania oraz konserwacji pasz na potrzeby żywienia zimowego, 

 zasady normowania pasz, określanie dawek pokarmowych dla poszczególnych grup 

zwierząt, 

 technikami zadawania pasz. 

Budynki inwentarskie 

 konstrukcja, 

 stan techniczny i wyposażenie. 

Rozród owiec 

 terminy stanówek dla poszczególnych ras owiec, 

 metody przygotowania maciorek i tryków do stanówki, 

 system krycia i wyposażenie owczarni w tym zakresie, 

 okresy wykotów owiec, organizacja prac przy wykotach, 

 zasady postępowania z owcami wysokokotnymi, 

 ocena momentu zbliżającego się wykotu,  

 postępowanie z matką po porodzie, 

 postępowanie w przypadku zapaleń wymion, 

 sposoby obliczania efektów użytkowania rozpłodowego (wskaźniki rozrodu). 

Zasady wychowu jagniąt i młodzieży 

 stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych  (dopuszczanie matek do jagniąt, zabiegi 

pilegnacyno-hodowlane). 

Kierunki użytkowania owiec 

 kierunek wełnisty - organizacja prac podczas strzyży, terminy strzyży, techniki 

pozyskiwania wełny, ocena wydajności i wysadności wełny zwierząt z poszczególnych grup, 

zasady postępowania z pozyskaną wełną, 

 użytkowanie mięsne - metody tuczu, zasada klasyfikacji jagniąt rzeźnych oraz zasady 

przygotowywania zwierząt do sprzedaży, 

 użytkowanie mleczne - metody pozyskiwania mleka oraz  postępowanie z tym surowcem 

po doju, w niektórych regionach kraju (Polska Południowa) sposoby przetwarzania mleka.  

  

Umiejętności jakie powinien zdobyć student: 

 ocena pasz stosowanych w żywieniu oraz umiejętność układania dawek pokarmowych dla 

wszystkich grup stada., określanie bilansu paszowego w cyklu rocznym, 

 poznać zasady prowadzenia stanówki i prac organizacyjnych w trakcie jej przebiegu, 

 zdobyć umiejętność wykonania obrotu zwierzętami przeznaczonymi do reprodukcji, 

 poznać zasady oceny wartości użytkowej i hodowlanej owiec, zasady selekcji i doboru 

owiec prowadzenie dokumentacji hodowlanej, 



 10 

 zdobyć umiejętność określania wyników produkcyjnych, pozycji dochodów, określania 

efektów ekonomicznych, 

 poznać organizację pracy i porządku w cyklu dobowym w owczarni, 

 prowadzić obserwacje związane z organizacją cyklu produkcyjnego w gospodarstwie, 

 inne prace związane z chowem owiec w gospodarstwie. 

 

4. Drób 

 

Praktyka może odbywać się w kilku typach ferm reprodukcyjnych (prarodzicielskich i 

rodzicielskich) oraz w fermach towarowych, na których utrzymywane są różne gatunki drobiu  

 

Dane ogólne  

Niezależnie od tego, jaki jest typ ferm każdy student powinien zapoznać się z następującymi 

zagadnieniami, dotyczącymi ogólnych wiadomości i opisać je w sprawozdaniu. Są to: 

 charakterystyka systemu chowu (ekstensywny, półintensywny i intensywny) 

 dokładny opis pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji budynku, systemu 

wentylacji, ogrzewania, sprzętu do karmienia i pojenia, warunków przechowywania pasz. 

 jeśli ptaki utrzymywane są w bateriach należy podać, jaki zastosowano w danej fermie typ 

klatek oraz konieczne są szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań technologicznych. 

 w przypadku chowu na ściółce należy podać rodzaj materiału ściółkowego, jego 

pielęgnację. Zwrócić uwagę na to, jaka jest grubość ściółki. 

 jeśli ptaki korzystają z wybiegu, należy zapoznać się z jego pielęgnacją. 

 należy także szczegółowo opisać, jaki gatunek chowany jest w danym obiekcie, jakie jest 

jego pochodzenie, kierunek użytkowania, jak długo trwa użytkowanie. Poza tym konieczna 

jest informacja o stosowanych programach oświetlenia i paszach stosowanych w żywieniu 

(skład surowcowy, wartość odżywcza). Technika karmienia, 

 profilaktyka, 

 zabiegi pielęgnacyjne, 

 

Fermy reprodukcyjne 

 struktura stada, 

 technika inseminacji, jeśli nie prowadzi się w fermie kojarzeń naturalnych, 

 technika zbioru jaj przeznaczonych do wylęgu, 

 postępowanie z jajami wylęgowymi, 

 sortowanie i dezynfekcja, 

 transport jaj, 

 sposób prowadzenia ewidencji, sposób rozliczania się przez zakład wylęgowy z 

producentem, 

 wymagane dokumenty, którymi dysponuje hodowca. 

 

Fermy towarowe utrzymujące kury do produkcji towarowej 

 numer identyfikacyjny oraz wszystkie wymagania dotyczące fermy towarowej, 

 długość okresu użytkowania stada, 

 częstotliwość zbioru jaj, 

 postępowanie z jajami, jak często jaja są odstawiane do centrum pakowania, 

 transport do centrum pakowania, identyfikacja jaj, 

 dokumenty, które obowiązują producenta. 
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Fermy utrzymujące drób rzeźny (kurczęta, indyki, kaczki i gęsi) 

 długość okresu utrzymania, metody chowu (wg. punktów podanych w wiadomościach 

ogólnych), 

 specyfika chowu danego gatunku, 

 wskaźniki produkcyjne, masa ciała w okresie zakończenia produkcji, zużycie paszy na 

sztukę i kg przyrostu, 

 załadunek ptaków i odstawa do rzeźni, 

 dokumentacja obowiązująca producenta, 

 Zasady rozliczeń. 

 

Fermy ekologiczne 

 zasady utrzymania i żywienia drobiu w fermach ekologicznych, 

 szczególne wymagania dla tego typu produkcji,  

 formy kontroli prowadzonej przez odpowiednie organy administracyjne. 

 

Zakłady wylęgu drobiu 

 podział budynku na poszczególne sektory, funkcjonalność pomieszczeń oraz 

przystosowanie do poszczególnych prac, 

 organizacja pracy w zakładzie, 

 rozmieszczenie aparatów wylęgowych i ich budowa, przygotowanie aparatów do pracy, 

 postępowanie z jajami wylęgowymi od momentu ich dostarczenia z fermy producenta, 

 zasady identyfikacji jaj, 

 dezynfekcja jaj wylęgowych, 

 technika wylęgu jaj poszczególnych gatunków drobiu, 

 biologiczna analiza przebiegu lęgów (prześwietlanie jaj), 

 wyjmowanie piskląt z wykluwacza, ocena piskląt, seksowanie, 

 transport piskląt do odbiorcy, 

 utylizacja jaj niewyklutych i kogutków typu nieśnego nie przeznaczonych do dalszego 

chowu. 

Umiejętności jakie powinien zdobyć student: 

 kontrola warunków środowiskowych, 

 pielęgnacja ściółki, 

 czynności związane z podawaniem karmy i wody, 

 brakowanie ptaków na podstawie złej kondycji i ewentualnych objawów chorobowych, 

 ważenie ptaków, 

 zbiór jaj wylęgowych i konsumpcyjnych, 

 segregacja i rozdział jaj na klasy wagowe, 

 postępowanie z jajami wylęgowymi, 

 biologiczna analiza przebiegu wylęgów, 

 postępowanie z pisklętami, 

 szczepienie i seksowanie piskląt. 

 

5. Konie 

 

Wiadomości, które student powinien zdobyć na praktyce: 

 zasady BHP w pracy w stajni i bezpiecznego postępowania z końmi, 

 terminologia zootechniczna związana z hodowla i użytkowaniem koni, 
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 organizacja pracy w stajni, organizacja odpasów, 

 podstawy zachowania się koni, 

 zasady pielęgnacji koni (pielęgnacja sierści i kopyt), 

 systemy utrzymania koni, 

 budowa ciała konia i nazewnictwo zootechniczne części ciała konia, 

 kryteria oceny stanu zdrowia koni, 

 podstawowe zasady wierzchowego i zaprzęgowego użytkowania koni, 

 zasady żywienia i pojenia koni, 

 organizacja rozrodu koni, 

 zasady wierzchowego i zaprzęgowego użytkowania koni, 

 przyczyny i objawy podstawowych schorzeń koni, 

 pielęgnacja konia wierzchowego – specjalne zabiegi pielęgnacyjne, 

 dokumentacja hodowlana i księgi stadne, podstawowe dokumenty konia sportowego wg. 

zasad Polskiego Związku Jeździeckiego, 

 konstrukcja rodowodu, 

 zasady opisu identyfikacyjnego koni, 

 zasady postępowania przy próbie, stanowieniu klaczy i porodzie, 

 zastosowanie ultrasonografu w rozrodzie koni (badanie stanu komórek jajnikowych, 

monitorowanie rozwoju płodu), 

 zasady odsadzania źrebiąt, 

 zasady wychowu młodzieży, 

 zasady obciążania koni pracą. 

 

Umiejętności które student powinien opanować na praktyce 

Umiejętności podstawowe 

 wchodzenie i wychodzenie z boksu i stanowiska, 

 wiązanie konia w boksie/stanowisku i spuszczanie z uwiązu, 

 prowadzenie konia i ustawianie go do przeglądu, 

 wyprowadzanie konia na wybieg/pastwisko, 

 podnoszenie kończyn, podstawowe techniki unieruchamiania koni, 

 wykonywanie podstawowych prac porządkowych w stajni i posługiwanie sie sprzętem 

stajennym, usuwanie obornika, ścielenie boksu/stanowiska, 

 analiza zachowania się koni - rozpoznawanie stanu emocjonalnego konia, umiejetność 

przewidywania reakcji konia, 

 rozpoznawanie zaburzeń w zachowaniu koni, rozpoznawanie narowów i nałogów koni, 

 posługiwanie sie sprzętem do pielęgnacji koni, 

 czyszczenie skóry i kopyt, znajomość konsekwencji złej pielęgnacji, 

 znajomość terminologii zootechnicznej części ciała koni, 

 rozpoznawanie podstawowych typów umaszczenia, odmian i chodów koni, 

 mierzenie temperatury, tętna, liczby oddechów. Znajomość norm fizjologicznych i 

wysiłkowych w zakresie tych wskaźników, 

 budowa rzędu jeździeckiego, 

 znajomość podstawowych typów uprzęży, budowa uprzęży szorowej i chomątowej, 

 normowanie pasz dla różnych grup koni, 

Umiejetności trudniejsze  

 organoleptyczna ocena pasz dla koni, 

 przygotowywanie pasz do skarmiania, 
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 ocena runi pastwiskowej pod kątem przydatności w żywieniu koni, 

 rozpoznawanie objawów rui u klaczy, 

 określanie terminu stanówki, 

 przygotowanie klaczy do krycia, 

 rozpoznawanie objawów ciąży u klaczy, 

 rozpoznawanie objawów zbliżającego się porodu, 

 postępowanie z klaczą i zrebięciem po porodzie, 

 obliczanie wskaźników płodności, plenności i odchowu, 

 siodłanie i kiełznanie koni oraz dopasowania rzędu jeździeckiego, 

 zaprzęganie koni oraz dopasowanie uprzęży, 

 podawanie leków i środków odrobaczających, 

 rozpoznawanie objawów podstawowych schorzeń koni, 

 pomoc przy rozczyszczaniu i kuciu koni, 

 bandażowanie kończyn koni wierzchowych, 

 przygotowanie konia do transportu, 

 wykonywanie trzech podstawowych pomiarów koni i znajomość zakresu ich wielkości u 

koni gorącokrwistych, zimnokrwistych i kuców, 

 ocena kondycji i rozpoznawanie głównych typów rasowych koni, 

 ocena pokroju według zasad bonitacji, 

 rozpoznawanie podstawowych wad pokroju, 

 ocena warunków utrzymania koni, 

 rozpoznawanie wieku koni na podstawie uzębienia, 

 prowadzenie dokumentacji hodowlanej, 

 ustalanie kosztów utrzymania koni i warunków opłacalności hodowli i użytkowania koni. 

 

6. Ryby (gospodarka stawowa) 

 

Wiadomości, które w miarę możliwości student powinien zdobyć w czasie praktyki: 

 zapoznanie z planem stawów występujących w gospodarstwie z dokładnym opisem 

poszczególnych kategorii stawów, ich powierzchniami, głębokością, 

 poznanie sposobów piętrzenia wody i jej rozprowadzania po obiekcie, 

 poznanie budowli hydrotechnicznych: jazu, zastawek piętrzących, mnichów, odłówek, 

płuczek, akwedutów, przepustów, 

 poznanie ksiąg stawowych hodowlanych, żywieniowych i zapoznanie z tokiem bieżącej 

produkcji rybackiej w obiekcie, 

 poznanie zaplecza rybackiego: zabudowań, magazynów paszowych, sprzętu rybackiego, 

rolniczego, 

 poznanie harmonogramu wykonywanych prac w gospodarstwie, instrukcji obsługi urządzeń 

rybackich i posługiwania się sprzętem, 

 

Umiejętności które student powinien opanować na praktyce 

 udział w pracach melioracyjnych stawów: niwelacja, czyszczenie rowów, uprawa dna 

stawów, nawożenie obornikiem, miałowanie stawów, uszczelnianie, 

 przygotowywanie tarlisk, zalew, wpuszczanie tarlaków na tarło, hypofizacja, 

 uczestniczenie przy wyborze tarlaków do tarła, przeprowadzanie tarła sztucznego, 

pozyskiwanie ikry i uczestniczenie przy rozwoju embrionalnym, liczenie wylęgu, obsada 

przesadek pierwszych, 
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 kontrola tempa wzrostu narybku letniego poprzez wykonywanie cotygodniowych odłowów 

próbnych ryb, 

 odłów przesadki pierwszej, liczenie narybku, ustalanie masy jednostkowej, 

 przygotowanie przesadek drugich do obsady: uprawa, melioracja, nawożenie, zalew, 

 żywienie narybku w przesadkach drugich, wykonywanie odłowów próbnych, 

 kontrola jakości wody w stawach: 

 - pomiar zawartości tlenu (sondą tlenową), pH (pehametrem polowym), azotu i fosforu 

(kolorymetrem terenowym), 

 - pomiar średniej dobowej temperatury wody w stawie kontrolnym, 

 przygotowanie pasz do żywienia karpi (śrutowanie, zadawanie na stawach), 

 pomoc przy odłowach próbnych ryb (przy pomocy narzędzi rybackich, agregatem 

elektrycznym), 

 udział w spuszczaniu stawów i odłowie ryb (liczenie, sortowanie, przewóz w basenach, 

rozładunek ryb z basenów, obsada magazynów, przeprowadzanie dezynfekcji tlenkiem 

wapna powierzchni stawowych), 

 przeprowadzanie dezynfekcji: wylęgarni, obiegów zamkniętych wody (basenów, rur, 

filtrów, aparatów wylęgowych, koryt), narzędzi rybackich, 

 prace przy remoncie sieciarstwa, 

 przygotowywanie magazynów z rybą towarową do odłowu (cięcie lodu, zabezpieczenie 

przed załamaniem się lodu, odłów ryb do odłówki, płuczki), uczestniczenie w sprzedaży 

ryb. 

 

II. Chów i hodowla zwierząt towarzyszących i dzikich  

 

Celem praktyki jest umożliwienie studentom zapoznania się ze specyfiką hodowli 

zwierząt podlegających pod dział specjalny  produkcji rolnej tj. hodowli zwierząt małych, 

zwierząt dzikich w niewoli i zwierząt amatorskich (użytkowanych jako zwierzęta 

towarzyszące). Praktyki z tego zakresu mogą stanowić maksimum 10 tygodni (z 15 tygodni 

przewidzianych na praktyki łącznie). Studenci w czasie praktyk powinni nabyć podstawowe 

umiejętności dotyczące warunków utrzymania, chowu, pielęgnacji, żywienia, ew. wychowu i 

układania zwierząt. Studenci po trzecim roku studiów winni zapoznać się z wymaganą 

dokumentacją hodowlaną, wymaganiami dotyczącymi kwalifikacji hodowlanych i 

prowadzonych w danej grupie zwierząt zasad selekcji i doboru. Winni także dokonać 

konfrontacji prowadzonych systemów hodowlanych i systemu transportu i naboru zwierząt z 

ustawodawstwem dotyczącym dobrostanu zwierząt, warunków transportu i utrzymania  oraz 

konwencjami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony zagrożonych gatunków zwierząt. 

Wskazane jest, aby student prowadził zeszyt swoich obserwacji i uwag, który będzie 

mu pomocny przy przygotowaniu sprawozdania i przy egzaminie ze szkolenia praktycznego. 

 

1. Chów i hodowla zwierząt w ogrodzie zoologicznym  

 

   Na praktyki do ogrodów zoologicznych studenci powinni być kierowani  raczej do miejskich 

zoo, mających długą tradycję, a w mniejszym stopniu do powstających po zmianie ustrojowej 

prywatnych „parków safari”, których próby utworzenia  w ostatnich latach odnotowuje się w 

Polsce (i najprawdopodobniej będą one ponawiane w przyszłości). Prywatne ogrody 

zoologiczne, to jak do tej pory przedsięwzięcia dyletanckie, nastawione na szybki zysk i często  

nie zapewniające właściwych warunków utrzymania zwierząt. Celem praktyki w ogrodzie 

zoologicznym powinno być zapoznanie się ze specyfiką pracy zootechnika ze zwierzętami 
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dzikimi, oraz z formami realizacji czterech podstawowych celów dzisiejszego zoo: ochrony 

ginących gatunków,  skierowanej do publiczności propozycji rekreacyjnej i edukacyjnej, oraz 

prowadzenia badań naukowych. Specyfikę pracy zootechnika w ogrodzie zoologicznym można 

sprowadzić do wymienionych poniżej zagadnień. 

 

Różnorodność eksponowanych gatunków zwierząt 

   Ogród zoologiczny ma na ogół bardzo zróżnicowaną kolekcję faunistyczną, składającą się 

zarówno z gatunków kręgowców i bezkręgowców, zmiennocieplnych i stałocieplnych, 

zwierząt egzotycznych i bardziej  znanych publiczności. Tak więc,  w trakcie praktyki studenci 

powinni mieć do czynienia z możliwie jak największą grupą zwierząt.  Organizacja ich  pracy 

winna przewidywać  czasowe  rotacje,  tak, by poznali najważniejsze działy hodowlane ogrodu 

zoologicznego. Zakres minimum, z czym powinni zetknąć się studenci: dział  ssaków 

naczelnych, drapieżnych, kopytnych (i innych roślinożernych), ptaków, herpetarium i 

akwarium. 

 

Różnorodność ekspozycji 

   We współczesnym zoo zwierzęta mogą przebywać w pełni kontrolowanym środowisku 

(pawilony, ekspozycje zamknięte z regulowanym mikroklimatem) i  w  warunkach bardziej 

otwartych  (przynajmniej czasowe przebywanie na świeżym powietrzu). W pierwszym 

przypadku studenci powinni  zdobyć elementarną wiedzę dotyczącą systemów utrzymujących 

stabilne warunki środowiska (typ ogrzewania, wentylacja, filtrowanie itd.). W szczególności 

dotyczy to działu akwaryjnego i terraryjnego. W drugim przypadku studenci powinni zdobyć 

wiedzę na temat  typowych dla ogrodu zoologicznego form eksponowania zwierząt (klatka, 

woliera, wybieg, pawilon,  hala swobodnego poruszania się zwierząt itp.). Cechy ekspozycji, 

na które należy zwrócić uwagę i przeanalizować ich zalety i wady, to: 

 wielkość przestrzeni dostępnej dla zwierzęcia (lub zwierząt), 

 sposób odgrodzenia od publiczności (ogrodzenie metalowe, fosa, szyba itd.), 

 nowoczesność rozwiązań i konstrukcji (obecność w ogrodzie hali swobodnego poruszania 

się zwierząt, pawilonu nocnego, użycie szkła i specjalnej siatki do ogrodzeń, konstrukcja 

sztucznych skał itd.), 

 urządzenie ekspozycji (jej walory poznawcze i estetyczne), 

 sposób utrzymania zwierząt (pojedynczy, grupowy, obecność ekspozycji 

wielogatunkowych). 

 

Żywienie zwierząt w zoo 

 We współczesnym ogrodzie zoologicznym stosuje się system żywienia 

naturalistycznego  oraz  przy użyciu pasz przetworzonych-pełnoporcjowych  (bywa, że te dwa 

sposoby są  łączone w jednym ogrodzie).  

Odbywający praktykę  powinni zapoznać się z całym cyklem żywienia w zoo, a zatem poznać: 

 jaki system żywienia został przyjęty w poszczególnych działach  hodowlanych ? (typ 

pokarmu, określenie dawki, ewentualnie zastosowanie okresowych głodówek itd.), 

 skąd pozyskiwane są komponenty pokarmów ? 

 gdzie i w jaki sposób są one składowane (czy jest centralny magazyn) ? 

 zasady funkcjonowania kuchni paszowej  (jakie są maszyny i urządzenia i jakiego typu 

surowce paszowe przetwarzają) ? 

 jaki jest harmonogram pracy kuchni paszowej (o jakiej porze pokarm przekazywany jest do 

poszczególnych działów hodowlanych) ? 

 w jaki sposób jest podawany pokarm dla poszczególnych zwierząt ? 
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 jeśli podawane są pasze pełnoporcjowe, wymagana jest znajomość typu karmy (mieszanka, 

biskwit, konserwa itp.) oraz jej producenta,  

 sposób żywienia młodych zwierząt, które są odchowywane sztucznie (w przypadku ssaków 

będzie to np.  rodzaj stosowanego preparatu mlekozastępczego). 

 

   Jeśli chodzi o umiejętności praktyczne, student powinien aktywnie uczestniczyć w 

przygotowaniu pokarmu i jeśli to możliwe, w karmieniu zwierząt. Powinien on także być 

zorientowany w dziennych, całkowitych zapotrzebowaniach ogrodu w zakresie podstawowych 

surowców pokarmowych (mięso, ryby, owoce, warzywa itd.). 

 

Postępowanie ze zwierzętami w ogrodzie zoologicznym 

 Ze względu na swoją charakterystykę behawioralną (dzikie, nieudomowione) zwierzęta 

w ogrodzie zoologicznym wymagają specjalnego traktowania. Studenci powinni zaznajomić  

się ze stosownymi przepisami  BHP oraz z  podstawowymi procedurami postępowania w 

następujących sytuacjach: 

 chwytanie i unieruchamianie zwierząt (przegląd specjalistycznego sprzętu będącego w 

dyspozycji ogrodu, poznanie procedur na wypadek wydostania się z pomieszczenia 

ekspozycyjnego potencjalnie niebezpiecznego zwierzęcia), 

 przybycie zwierząt do ogrodu (czy w zoo istnieje pomieszczenie do kwarantanny? Jeśli nie, 

w jaki sposób w pierwszym okresie izoluje się świeżo przybyłe zwierzę), 

 obsługa zwierząt jadowitych (jeśli takie są w ogrodzie)-procedury działania związane z 

ewentualnym wypadkiem pokąsania człowieka. 

 asystowanie przy odłowie zwierzęcia (np. do planowanego zabiegu) pod warunkiem, że 

wyrazi na to zgodę opiekun praktyk z ramienia ogrodu zoologicznego 
 

Profilaktyka i leczenie zwierząt w zoo    

 W ogrodzie zoologicznym utrzymanie zdrowotności zwierząt uzależnione jest przede 

wszystkim od zachowania właściwej profilaktyki weterynaryjnej i żywienia  i wprowadzania do 

ekspozycji nowych, zdrowych zwierząt. 

  Student aktywnie uczestniczy i pomaga w pracach porządkowych na terenie ogrodu 

mających znaczenie profilaktyczne jak czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń dla zwierząt 

(klatek, terrariów, akwariów),  usuwanie resztek pokarmowych, oraz drobne prace remontowe 

(np. malowanie). Powinien zaznajomić się z  procedurami usuwania z terenu ogrodu kału oraz 

padłych zwierząt. W działach hodowlanych, w których pracuje zapoznaje się z programem 

szczepień ochronnych, odrobaczania i innych podstawowych zabiegów, oraz z możliwymi 

chorobami odzwierzęcymi.  Powinien także zorientować się, jakiego typu kłopoty zdrowotne 

występowały w danej grupie zwierząt w ostatnich pięciu latach. 

 Gdy zaistnieje sposobność,  student może asystować  i pomagać w niektórych 

zabiegach weterynaryjnych, pod warunkiem, że  wyrazi na to zgodę opiekun praktyk z 

ramienia ogrodu zoologicznego.  

 

Rozród zwierząt w zoo 

   W ogrodzie zoologicznym utrzymywane są zwierzęta z różnych typów środowisk i stref 

klimatycznych,  charakteryzujące się  w związku z tym rozmaitością biologii rozrodu. Próbując 

zapoznać się z tym zagadnieniem, uczestnicy praktyk powinni przede wszystkim 

przestudiować znajdującą się w każdym ogrodzie zoologicznym dokumentację hodowlaną. 

Pozwoli ona na odpowiedzenie na pytanie, zwierzęta jakich gatunków najczęściej przychodzą 

na świat w danym ogrodzie,  w jakich miesiącach ma to miejsce i w jakim  procencie  

odchowują się urodzone osobniki (liczebność upadków). 
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 Jeśli w zoo istnieje wydzielony teren przeznaczony dla rodzących samic ssaków 

(porodówka) studenci powinni ją obejrzeć i przeanalizować jej położenie w ogrodzie, wielkość 

i urządzenie.  

 Rozmnażanie zwierząt jajorodnych (gady, ptaki) często wiąże się w ogrodzie 

zoologicznym z koniecznością posiadania inkubatora. Konieczne jest zapoznanie się z typem 

stosowanego inkubatora i jego podstawowymi parametrami (temperatura, wilgotność, 

wentylacja, wielkość wsadu itd.). 

 Inną procedurą  często związaną z rozrodem  w ogrodzie zoologicznym jest sztuczny 

odchów ssaków i ptaków. Odbywający praktyki powinni zapoznać się ze stosowanym 

systemem (w jakich warunkach pomieszczeniowych prowadzi się odchów, czy stosuje się 

mamki - sukę lub kotkę ?). 

 

Edukacja publiczności w ogrodzie zoologicznym 

 Misja współczesnego ogrodu zoologicznego polega m.in. na tym, że praktycznie 

edukuje on zwiedzających w zakresie zoologii, umożliwia pewien kontakt publiczności ze 

zwierzętami, uczy szacunku i respektu dla nich. Swoją ofertę edukacyjną ogród powinien 

kierować do różnych grup wiekowych. 

   Odbywający praktykę studenci powinni zwrócić uwagę, w jaki sposób zoo wywiązuje się z 

tej funkcji: 

 czy w ogrodzie zoologicznym istnieją specjalne programy edukacyjne dla dzieci, studentów, 

ludzi niepełnosprawnych itd. ? 

 czy w ramach istniejących ekspozycjach istnieją jakieś atrakcyjne elementy edukacyjne dla 

dzieci (np. tunele  imitujące nory zwierząt, sieci przypominające sieć pająka itd.). 

 czy w ogrodzie zoologicznym istnieje „zoo dziecięce”, umożliwiające bezpośredni kontakt 

dzieci z wybranymi zwierzętami domowymi lub towarzyszącymi (pet animals) ? 

 czy tablice informacyjne są dobrze widoczne, czytelne i odpowiednio starannie wykonane ? 

 czy dobrze widoczne są tablice ostrzegawcze ?  

 czy encyklopedyczny opis gatunku zawiera wszelkie podstawowe informacje (np. 

obowiązująca nazwa polska gatunku, mapka z zaznaczonym terenem występowania 

zwierzęcia, stopień zagrożenia zwierzęcia w środowisku naturalnym) ? 

 czy ogród zoologiczny posiada ogólnie dostępną bibliotekę zoologiczną, prowadzi 

projekcje filmów, organizuje działalność uczniowskiego koła naukowego, ogólnie dostępne 

wykłady ? 

 

Ochrona gatunków ginących prowadzona w zoo 

 Powoli staje się to głównym celem istnienia  nowoczesnego ogrodu zoologicznego. 

Studenci powinni zwrócić uwagę, które spośród eksponowanych w zoo zwierząt są zagrożone 

wyginięciem w naturalnym środowisku (ta informacja powinna być w sposób bardzo widoczny 

udostępniona zwiedzającym), które gatunki są włączone do prowadzonych przez ogrody 

europejskie  i koordynowanych, regionalnych programach ochrony (tzw. programy EEP).  

 

Zachowanie się publiczności w zoo 

 Uczestnicy praktyk powinni zwrócić uwagę , które ekspozycje w zoo budzą 

największe zainteresowanie zwiedzających, czy umieszczone obok klatek i wybiegów tablice 

informacyjne są chętnie czytane przez publiczność, jakie zwierzęta są przez nią najczęściej 

dokarmiane. 

 

Zarządzanie i finansowanie ogrodu zoologicznego 

 Dla studentów niezbędna jest znajomość struktury organizacyjnej ogrodu (kto 
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odpowiada i za co ?) i jego zasad funkcjonowania jako jednostki gospodarczej (główne źródła 

dochodów i wydatków). 

 Po zmianie ustrojowej w Polsce w naszych ogrodach rozpowszechnił się tzw. system 

adopcji (częściowe finansowanie utrzymania zwierząt przez osoby prywatne i prawne). Należy 

zorientować się, czy w danym zoo istnieje system adopcji, jeśli tak, to w jaki sposób jest 

prowadzony (kto zajmuje się pozyskiwaniem darów i związaną z tym informacją i reklamą ?), 

w jaki sposób honoruje się darczyńców. 

 

2. Psy 

 

 Praktyki z zakresu chowu i hodowli psów mogą odbywać się w trzech typach 

ośrodków : 

 hodowlach psów rasowych, 

 ośrodkach szkolenia psów służbowych (Policyjnych, Straży granicznej, Służby celnej itp.), 

 schroniskach dla zwierząt, gdzie studenci mają możność zapoznać się z problemami chowu 

psów i postępowania ze zwierzętami często trudnymi po przebytych urazach. 

 

Pomieszczenia 

 Student w trakcie praktyk powinien zapoznać się z warunkami utrzymania psów z 

uwzględnieniem różnego typu pomieszczeń: W zależności od wielkości hodowli, ale także w 

zależności od uwarunkowań fenotypowych  i specyficznych wymagań rasy psy utrzymywane 

są w różnych warunkach tj. w pomieszczeniach mieszkalnych bez restrykcji przestrzeni, w 

kojcach wewnętrznych, w kojcach zewnętrznych. Psy w kojcach utrzymywane są pojedynczo 

bądź grupowo, także w zależności od predyspozycji behawioralnych rasy i rodzaju 

użytkowości. Student powinien zwrócić uwagę na wielkość kojca i sposób jego 

zagospodarowania tj. legowisko bądź buda, ewentualne wzbogacenia (zabawki itp.), 

zadaszenie w przypadku kojców zewnętrznych, możliwość swobodnego wyjścia na zewnątrz 

w przypadku kojców wewnętrznych, wybiegi.  

 

Żywienie psów 

 Zapoznanie się z najczęściej stosowanymi systemami żywienia i rodzajami karm,  w 

przypadku żywienia karmami przemysłowymi podać rodzaje karmy, skład, rodzaje diet w 

zależności od zapotrzebowania psów różnych grup wiekowych i sposobu użytkowania, 

częstotliwość podawania karmy. Należy zwrócić uwagę na to, czy sposób podawania karmy 

jest zgodny z zaleceniami producenta i czy karmy przemysłowe są uzupełniane dodatkami 

mineralno-witaminowymi i innymi (np. mleko, surowe mięso, olej roślinny itp.). W przypadku 

żywienia metodą tradycyjna bądź systemu mieszanego student winien zapoznać się ze 

sposobem przygotowania i bilansowania diety w zależności od zapotrzebowania zwierząt a 

także z zasadami stosowania witaminowo-mineralnych dodatków uzupełniających. Studenci 3 

roku studiów powinni starać się ocenić koszt żywienia psów w zależności od wielkości i 

specyficznych wymogów rasy, wieku i stanu fizjologicznego przy stosowaniu różnych 

systemów żywienia. 

Profilaktyka weterynaryjna 

 Student winien zapoznać się z zasadami  stosowania profilaktyki weterynaryjnej tj. 

konieczności systematycznego odrobaczania, szczepień ochronnych, okresowej dezynfekcji 

pomieszczeń  (szczególnie w przypadku hodowli kojcowej) i formie utylizacji odchodów. 

Powinien także zapoznac się z podstawowmi metodami oceny stanu zdrowia psów (pomiar 

temperatury, obserwacja stanu błon śluzowych) 
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Pielęgnacja 

 Pielęgnacja sierści – krótkowłosa – usuwanie martwych włosów, długowłosa – 

rozczesywanie bez uszkadzania okrywy, kąpanie. Zapoznać się z metodami pielęgnacji sierści 

takimi jak trymowanie, strzyżenie i formowanie (zależnie od rasy). Korekcja pazurów, 

czyszczenie uszu, usuwanie zażółceń sierści, pielęgnacja uzębienia. 

 

Podstawy wychowania psa 

 Student powinien zaobserwować rozwój zachowania się psa w okresie szczenięcym i 

wziąć udział w procesie wychowywania obejmującego prawidłową socjalizacją, naukę 

czystości, naukę podstawowych komend. Można opisać zaobserwowane w danym stadzie 

zachowania psów związane z ustalaniem i podtrzymywaniem istniejącej hierarchii. Istotna jest 

też obserwacja występowania zachowań typowych dla tradycyjnej użytkowości psów danej 

rasy np. agresja terytorialna u psów ras stróżujących, pasja aportowania u retrieverów czy 

wystawiania u wyżłów. Powinien też opisać zauważone zachowania patologiczne (np. 

zachowania stereotypowe, inhibicja ruchowa, samookalecznia ) i ewentualnie stosowane 

metody zapobiegawczo-lecznicze – ten ostatni punkt ma szczególne znaczenie w przypadku 

praktyk odbywanych w schroniskach dla zwierząt. 

 

Rozród  

 Stosowane metody oceny prawidłowego terminu krycia (obserwacja, badanie 

mikroskopowe, stosowanie testów hormonalnych lub elektronicznego wykrywacza rui), opisać 

objawy rui. Opisać metodę krycia – całkowicie naturalne, z zastosowaniem pomocy, 

inseminacja. Student winien zaobserwować zmiany wyglądu i zachowania suki mogące 

świadczyć o skuteczności krycia. Powinien też zapoznać się ze stosowanymi metodami oceny 

skuteczności krycia (badanie weterynaryjne palpacyjne, badanie ultrasonograficzne, badanie 

rentgenologiczne).  

 

Poród i odchów szczeniąt 

 Opisać przygotowania do porodu – przygotowanie legowiska, obserwacja zachowania 

suki i pomiar temperatury celem określenia terminu porodu. Opisać przebieg porodu i 

stosowaną pomoc. Opisać obchodzenie się z suką i szczeniętami –czy suka samodzielnie 

przegryzała pępowiny,  czy samodzielnie wylizywała wszystkie szczenięta, czy zjadła wszystkie 

bądź niektóre łożyska , czy suce podano dodatkowo płyny, jakie to były środki  w jakiej formie 

je podano (iniekcja czy doustnie). Czy odchów szczeniąt w pierwszych dniach życia wymagał 

interwencji hodowcy poprzez dokarmianie szczeniąt, dostawianie ich suce, masowanie itp. W 

jakim wieku rozpoczęto dokarmianie szczeniąt, jaki pokarm stosowano i z jaką częstotliwością 

był on podawany w okresie wzrostu szczeniąt. Kiedy suka przestała karmić szczenięta i jak się 

odbyło jej zasuszanie. W jakim wieku dokonano odrobaczenia szczeniąt i szczepień 

ochronnych, opisać stosowane preparaty i dawki. W jaki sposób szczenięta zostały 

oznakowane. 

 

Kwalifikacja hodowlana 

 Student po 3 roku powinien zapoznać się z systemem kwalifikacji hodowlanej (ocena 

na wystawach psów rasowych, testy użytkowości, wymogi dotyczące badań w kierunku 

chorób dziedzicznych (dysplazja stawów biodrowych itp.) i obiegiem dokumentacji 

hodowlanej, a także regulaminem hodowli psów rasowych ZKwP. Student powinien zapoznać 

się z podstawami treningu wystawowego psa, zasadami wystawiania i regulaminem wystaw. W 

przypadku psów ras użytkowych student powinien wziąć udział w próbach użytkowości 

(próby pracy psów myśliwskich, testy psów obronnych, konkursy szkolenia i agility). 



 20 

 

Ocena ekonomiczna 

 W każdym z obiektów  ważne jest, aby student spróbował oszacować koszty 

utrzymania, pielęgnacji, podstawowych zabiegów weterynaryjnych , ew. szkolenia bądź 

wystaw psów w danym ośrodku. 

 

 W przypadku praktyk odbywanych w ośrodkach szkolenia psów student winien 

zapoznać się z zasadami prowadzenia naboru psów, metodyką szkolenia – opisać program 

szkolenia z uwzględnieniem stopniowania trudności ćwiczeń, czasu trwania i formy oceny 

skuteczności szkolenia. Powinien też zapoznać się z warunkami pracy psów i skutecznością ich 

wykorzystywania do przewidzianych zadań 

 W przypadku praktyk odbywanych w schroniskach dla bezdomnych zwierząt student 

winien zwrócić szczególną uwagę na dwa elementy – przyczyny i sposób napływu psów do 

schroniska, a także stosowaną formę adopcji bądź inne rozwiązania proponowane dla 

przebywających tam psów. 

 

Czynności, które powinien wykonać student: 

 przygotowanie i podawanie karmy, 

 pielęgnacja szaty, 

 obserwacja (lub wykonanie) pielęgnacji pazurów i uszu, 

 czyszczenie kojców, 

 zapewnienie psom należytego ruchu poprzez wyprowadzanie na spacery ew. zabawę, 

 uczestnictwo w procesie wychowania i treningu, 

 obserwacja i uczestnictwo w kwalifikacji hodowlanej (wystawach, testach), 

 zaznajomienie się z dokumentacją hodowlana, 

 obserwacja procesu szkolenia, 

 podawanie podstawowych leków np. przy odrobaczaniu (pod nadzorem lekarza 

weterynarii), 

 inne prace związane z chowem i hodowla psów w danym ośrodku. 

 

3. Koty 

 

 Praktyki z zakresu chowu i hodowli kotów mogą odbywać się w: 

 hodowlach kotów rasowych, 

 Polskim Związku Felinologicznym, 

 Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, 

 schroniskach dla zwierząt, gdzie studenci mają możność zapoznać się z problemami i 

postępowaniem ze zwierzętami często trudnymi po przebytych urazach. 

  

Pomieszczenia 

  Student w trakcie praktyk powinien zapoznać się z warunkami utrzymania kotów. W 

zależności od wielkości i umiejscowienia hodowli zalecane jest utrzymywanie jednej lub kilku 

ras kotów. Warunki lokalowe mają także wpływ na  możliwość utrzymywania kocurów. 

Szczególnie ważną rolę mają pomieszczenia dla kociąt, które powinny zapewnić tym młodym 

zwierzętom właściwe warunki do rozwoju fizycznego i psychicznego.  

 

Żywienie kotów 

 W czasie praktyk student powinien Zapoznać się z najczęściej stosowanymi systemami 
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żywienia i rodzajami karm,  w przypadku żywienia karmami przemysłowymi podać jakie  

rodzaje karmy są stosowane w żywieniu kotów, ich skład, rodzaje diet w zależności od 

zapotrzebowania kotów z różnych grup wiekowych i  użytkowych, oraz częstotliwość 

podawania karmy. Należy zwrócić uwagę na to, czy sposób podawania karmy jest zgodny z 

zaleceniami producenta i czy karmy przemysłowe są uzupełniane dodatkami mineralno-

witaminowymi lub innymi pokarmami (np. surowe mięso, olej roślinny itp.). W przypadku 

żywienia dietami przygotowanymi w domu bądź systemem mieszanym student winien 

zapoznać się ze sposobem przygotowania i bilansowania diety w zależności od 

zapotrzebowania zwierząt a także z zasadami stosowania witaminowo-mineralnych dodatków 

uzupełniających. Studenci 3 roku studiów powinni starać się ocenić koszt żywienia kotów w 

zależności od wymogów rasy, wieku i stanu fizjologicznego przy stosowaniu różnych 

systemów żywienia. 

Profilaktyka weterynaryjna 

 Student powinien zapoznać się z zasadami  stosowania profilaktyki weterynaryjnej tj.  

systematycznego odrobaczania kotów, szczepień ochronnych, okresowej dezynfekcji 

pomieszczeń  i formy utylizacji odchodów. Powinien także zapoznać się z podstawowymi 

metodami oceny stanu zdrowia kotów (pomiar temperatury, obserwacja stanu błon śluzowych, 

wycieku z nosa, oczu) 

Pielęgnacja 

 Pielęgnacja sierści – zapoznać się z zasadami pielęgnacji kotów długowłosych, 

półdługowłosych i krótkowłosych (przybory jakie się stosuje, odpowiednie preparaty, specjalne 

zabiegi itp.). Korekcja pazurów, czyszczenie uszu, usuwanie zażółceń sierści, pielęgnacja 

uzębienia i oczu. 

Podstawy wychowania kota 

 Student powinien zaobserwować rozwój zachowania się kota od okresu kocięcego 

obejmującego prawidłową socjalizacją, naukę czystości, pielęgnacji (szczególnie ważne w 

rasach długowłosych). W przypadku większej hodowli kotów można opisać zaobserwowane w 

danym stadzie zachowania kotów związane z ustalaniem i podtrzymywaniem istniejącej 

hierarchii. Istotna jest też obserwacja występowania zachowań typowych dla tych 

drapieżników zachowań łowieckich i momentu pojawienia się ich już u młodych kociąt. 

Powinien też opisać zauważone zachowania patologiczne (np. zachowania stereotypowe, 

inhibicja ruchowa, samookalecznia ) i ewentualnie stosowane metody zapobiegawczo-

lecznicze – ten ostatni punkt ma szczególne znaczenie w przypadku praktyk odbywanych w 

schroniskach dla zwierząt. 

Rozród 

 Student powinien prawidłowo opisać objawy rui. Opisać metodę krycia – całkowicie 

naturalne, z zastosowaniem pomocy, inseminacja. Student winien zaobserwować zmiany 

wyglądu i zachowania się  kotki mogące świadczyć o skuteczności krycia. Powinien też 

zapoznać się ze stosowanymi metodami oceny skuteczności krycia.  

Poród i odchów kociąt 

 Opisać przygotowania do porodu – przygotowanie odpowiedniego miejsca, obserwacja 

zachowania kotki. Opisać przebieg porodu i stosowaną pomoc. Opisać obchodzenie się z 

kotką i kociętami: czy kotka samodzielnie przegryzała pępowiny,  czy samodzielnie wylizywała 

wszystkie kocięta, czy zjadła wszystkie bądź niektóre łożyska , czy podano jej dodatkowo 

płyny, jakie to były środki  w jakiej formie je podano (iniekcja czy doustnie). Czy odchów 

kociąt w pierwszych dniach życia wymagał interwencji hodowcy poprzez dokarmianie, 

dostawianie ich kotce, masowanie itp. W jakim wieku rozpoczęto dokarmianie kociąt, jaki 

pokarm stosowano i z jaką częstotliwością był on podawany w okresie wzrostu młodych. 

Kiedy kotka karmić kocięta i jak się odbyło jej zasuszanie. W jakim wieku dokonano  
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szczepień ochronnych, opisać stosowane preparaty i dawki. W jaki sposób rozpoznaje się płeć 

u kociąt, a także odmiany barwne (szczególnie u kotów długowłosych). 

Kwalifikacja hodowlana 

 Student po 3 roku powinien zapoznać się z systemem kwalifikacji hodowlanej (ocena 

na wystawie kotów rasowych z odpowiednie klasy, wymogi dotyczące badań w kierunku 

chorób dziedzicznych itp.) i obiegiem dokumentacji hodowlanej, a także regulaminem hodowli 

kotów rasowych PZF. Student powinien zapoznać się z podstawami treningu wystawowego 

kota, zasadami wystawiania i regulaminem wystaw.  

 

 W przypadku praktyk odbywanych w Ogrodzie Zoologicznym student winien zapoznać 

się z zasadami prowadzenia chowu i hodowli dzikich kotów w warunkach niewoli, 

stosowanym żywieniem, najczęstszymi problemami jakie mogą wystąpić w tych ośrodkach 

 W przypadku praktyk odbywanych w schroniskach dla bezdomnych zwierząt student 

winien zwrócić szczególną uwagę na dwa elementy – przyczyny i sposób napływu kotów do 

schroniska, a także stosowaną formę adopcji bądź inne rozwiązania proponowane dla 

przebywających tam zwierząt. 

 Wskazane jest, aby student spróbował oszacować koszty utrzymania, pielęgnacji, 

podstawowych zabiegów weterynaryjnych , ew. wystaw kotów w danym ośrodku. 

 

Czynności, które powinien wykonać student: 

 przygotowanie i podawanie karmy, 

 pielęgnacja szaty, 

 obserwacja (lub wykonanie) pielęgnacji pazurów, uszu i oczu, 

 rozpoznawanie płci u kociąt w różnym wieku, 

 rozpoznawanie odmian barwnych, 

 czyszczenie klatek, pomieszczeń dla kotów, 

 zapewnienie kotom odpowiedniej ilości ruchu poprzez np. zabawę, 

 uczestnictwo w procesie wychowania, 

 obserwacja i uczestnictwo w kwalifikacji hodowlanej (wystawy), 

 zaznajomienie się z dokumentacją hodowlana, 

 podawanie podstawowych leków np. przy odrobaczaniu (pod nadzorem lekarza 

weterynarii), 

 inne prace związane z chowem i hodowlą kotów w danym ośrodku. 

 

4. Owady użytkowe 

 

 W czasie praktyki student powinien zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności wykonywania 

czynności takich jak: 

Prace wiosenne 

 ocena ilości zapasów, jakości czerwienia matki, kondycji i siły rodziny, 

 ocena stanu zdrowotnego rodziny, dostosowanie wielkości gniazda do siły rodziny. 

Czynności pasieczne 

 drutowanie ramek, wtapianie węzy, wyrób miseczek, przygotowanie sprzętu do hodowli, 

ograniczanie matek w czerwieniu, poszerzanie gniazd, dodawanie nadstawek, 

przygotowanie ulików weselnych, opanowanie techniki karmienia pszczół: 

przygotowywanie ciasta miodowo-cukrowego, pyłkowo-cukrowego i syropu. 

Prace przy wychowie trutni 

 przygotowanie rodzin do wychowu trutni, 
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 wstawianie woszczyny trutowej lub pustych plastrów do wybranych rodzin, 

 izolacja zaczerwionych plastrów w izolatorach lub w części gniazda. 

Prace przy wychowie matek pszczelich 

 przygotowanie rodzin do wychowu matek, 

 nauka rozpoznawania wieku larw, 

 przekładanie najmłodszych larw do miseczek woskowych, 

 poddawanie ramki  hodowlanej do rodziny, izolacja mateczników w klateczkach w 

rodzinach i cieplarkach. 

Miodobranie 

 ocena dojrzałości miodu, 

 odbieranie plastrów z miodem z rodzin pszczelich, 

 odsklepianie plastrów, 

 opanowanie techniki wirowania miodu, 

 odcedzanie miodu. 

Przygotowanie rodzin do zimowli 

 układanie gniazd do zimowli, 

 podkarmianie pobudzające matek, 

 dokarmianie pszczół, 

 ocieplanie rodzin matami. 

  

Chroby i szkodniki pszczół 

 rozpoznanie niektórych chorób pszczół i szkodników pszczół i ich gniazda, 

 poznanie stosowanych metod zwalczania niektórych chorób i szkodników pszczół. 

 

Wychów pszczół samotnic tworzenie kolonii murarki ogrodowej (Osmia rufa) 

 przygotowanie materiału gniazdowego w postaci odpowiedniej średnicy i długości wiązek 

trzciny, 

 zasiedlenie gniazd, 

 selekcja kokonów, 

 kontrola zasiedleni czyli wystawienie materiału gniazdowego razem z kokonami, 

 zabezpieczenie gniazd przed ptakami owadożernymi w okresie lotów pszczół w wybranych 

miejscach. 

 

5. Zwierzęta futerkowe 

 

 Hodowla zwierząt futerkowych dotyczy wielu gatunków, jednak z powodu wspólnego 

kierunku użytkowania tych zwierząt – pozyskiwanie dobrej jakości skór – niezależnie od 

gatunku, z jakim student będzie się spotykał, można wyodrębnić wspólne elementy szkolenia 

praktycznego. Inaczej będzie przebiegała jedynie praktyka na fermie królików użytkowanych 

w kierunku mięsnym. 

 Prace, które student powinien wykonywać podczas praktyki po I roku studiów: 

 uczestniczenie w przeglądach fermy, pomoc przy identyfikacji zwierząt, sprawdzaniu i 

uzupełnianiu ich danych w dokumentacji, 

 uczestniczenie w codziennych pracach na fermie (karmienie, pojenie zwierząt) i sezonowych 

(krycia, wykoty, odsadzanie młodych, zabiegi profilaktyczne, sprzątanie klatek i pawilonów, 

bieżące prace remontowe klatek), 

 uczestniczenie w pracach związanych z przygotowywaniem karmy (praca w kuchni 

paszowej). 
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 Wiadomości i umiejętności podstawowe, które student powinien opanować podczas 

praktyki po I roku studiów: 

 rozpoznawanie i identyfikacja zwierząt (gatunek, płeć, odmiana barwna), rozróżnianie 

zwierząt młodych i dorosłych, 

 umiejętność bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami, 

 codzienna obsługa zwierząt – wykonywanie podstawowych prac, 

 zapoznanie się z pawilonami i klatkami, w jakich zwierzęta przebywają i innymi 

pomieszczeniami niezbędnymi na fermie. 

 

 Prace, które student powinien wykonywać podczas praktyki po III roku studiów: 

 doskonalenie wiedzy zdobytej w pierwszym etapie szkolenia praktycznego przez 

uczestniczenie w codziennych pracach fermowych, 

 współudział w sporządzaniu dokumentacji fermowej:  

- kart identyfikacyjnych 

- planów kojarzeń 

- zasad selekcji zwierząt 

- oceny przyżyciowej zwierząt 

 współudział przy układaniu i bilansowaniu dawek pokarmowych. 

 Wiadomości i umiejętności, które student powinien opanować podczas praktyki po III 

roku studiów: 

 wiedza na temat zasad i warunków lokalizacji, organizacji i prowadzenia fermy, 

 wiedza, jak wygląda całoroczna praca na fermie w zakresie: 

- żywienia z uwzględnieniem okresów hodowlanych 

- przebiegu rozrodu 

- odchowu młodych 

- zabiegów profilaktycznych 

- oceny przyżyciowej zwierząt 

 wiedza na temat technologii pozyskiwania i obróbki skór, 

 wiedza na temat odmian barwnych zwierząt futerkowych, 

 wiedza na temat zasad bilansowania potrzeb paszowych fermy w ciągu roku, 

 wiedza na temat ekonomicznych podstaw funkcjonowania fermy: zestawienie 

najważniejszych pozycji kosztów i przychodów, z uwzględnieniem płynności finansowej. 

Ponieważ duża część przedstawionych prac ma charakter sezonowy, studenci w czasie 

praktyk mogą uzyskać tylko część wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu fermy w sposób 

bezpośredni. Niezbędne jest więc, by z rozmów z właścicielami (kierownictwem, 

pracownikami), w trakcie codziennych kontaktów, uzyskali pełną informację na temat fermy. 

 

6. Zwierzęta laboratoryjne 

 

Dla celów eksperymentalnych prowadzone są hodowle różnych gatunków zwierząt, 

lecz nie każde takie zwierzę można nazwać zwierzęciem laboratoryjnym. 

Głównie zaliczamy tu gryzonie a wśród nich myszy, szczury, chomiki, świnki morskie 

oraz przedstawicieli innych grup ssaków, tj. króliki, psy, koty, świnie miniaturowe a także 

jedynego przedstawiciela ptaków - przepiórki japońskie. Jednak aby przedstawicieli tych 

gatunków uznać za zwierzę laboratoryjne, trzeba utrzymywać je w określonych i stałych 

warunkach środowiskowych oraz  musi być znane ich pochodzenie, a często również genotyp. 

Te wymagania muszą być spełnione dlatego aby eksperymentatorom zapewnić powtarzalność, 
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oraz w miarę jednoznaczność interpretacji wyników doświadczeń. Spełnienie tych założeń ma 

też znaczenie etyczne, bowiem prowadzenie doświadczeń na zwierzętach o ustalonym 

genotypie i hodowanych w zdefiniowanych warunkach środowiskowych pozwala na 

zmniejszenie liczby zwierząt w eksperymencie bez uszczerbku dla jakości wyników. 

Studenci podejmujący praktykę w zwierzętarniach, w których prowadzi się hodowlę 

zwierząt laboratoryjnych, powinni się przede wszystkim zapoznać z zasadami utrzymania 

poszczególnych gatunków zwierząt.  

I tak; studenci odbywający praktykę po I roku studiów powinni zwrócić uwagę na 

 wymagania środowiskowe zwierząt 

 warunki  utrzymania  

 zasady zachowania czystości w pomieszczeniach hodowlanych i w klatkach w których 

trzymane są zwierzęta  

Studenci powinni zapoznać się z tygodniowym planem pracy w zwierzętarni, z 

zasadami mycia i sterylizacji sprzętu niezbędnego w utrzymaniu zwierząt, brać udział w 

pracach porządkowych i prostych czynnościach związanych z obsługą zwierząt. W trakcie 

praktyki studenci powinni opanować sposób podejścia do zwierząt m inn. nauczyć się 

bezpiecznego chwytania czy przenoszenia zwierząt z klatki do klatki. Mogą też brać udział w 

prostych pracach związanych z prowadzonymi doświadczeniami, np. pomóc przy ważeniu, 

mierzeniu, czy innych czynnościach wykonywanych przy zwierzętach. W trakcie praktyki 

szczególnie w hodowlach gryzoni mają szansę zapoznać się z biologią rozwoju zwierząt, 

nauczyć się rozpoznawać płeć u osobników w różnym wieku. Dla większości gatunków 

zwierząt laboratoryjnych przygotowane są już gotowe, standardowe karmy, stąd warto aby 

praktykanci zwrócili uwagę na rodzaj składników i ich proporcje oraz formę przygotowania 

paszy. 

Oprócz wymienionych już  zagadnień studenci powinni zapoznać się z zasadami 

prowadzenia hodowli czyli systemami kojarzeń w zależności od tego czy mają do czynienia z 

hodowlą zwierząt szczepowych (zwierzęta homozygotyczne) czy też zwierzętami 

niekrewniaczymi (stada outbredowe, linie selekcyjne). Mogą też pomagać w eksperymentach 

prowadzonych w danej zwierzętarni. Jeśli przy zwierzętarni, w której odbywana jest praktyka 

znajdują się laboratoria, celowym byłoby zapoznanie się z technikami i metodami stosowanymi 

w dalszych badaniach.  Ważne jest również aby w trakcie praktyki studenci lat starszych 

zapoznali się z tematyką prowadzonych badań i poznali celowość tych prac. Może im to 

pomóc w podjęciu decyzji dotyczącej przyszłej pracy magisterskiej. 

W związku z tym, że istnieją różne standardy hodowli zwierząt laboratoryjnych w 

zależności od stanu zdrowotności zwierząt i standardu wyposażenia zwierzętarni, wskazane 

jest aby część praktyki mogła przebiegać w zwierzętarniach o zaostrzonym reżymie 

higienicznym (zwierzętarnia typu CV–I i/lub SPF). Studenci powinni przynajmniej zapoznać 

się z zasadami obsługi zwierząt utrzymywanych w podwyższonym standardzie higienicznym. 

Praktyka związana z hodowlą zwierząt laboratoryjnych powinna być tak ustawiona, aby 

studenci mogli zapoznać się z hodowlą  przynajmniej dwóch – trzech  gatunków zwierząt 

laboratoryjnych. 

 

7. Bezkręgowce wolnożyjące 

 

 Spośród zwierząt „eksploatowanych” przez człowieka w pierwszym rzędzie 

dostrzegamy te gatunki, których udomowienie związane jest ściśle z rozwojem cywilizacyjnym 

człowieka. Dotyczy to przede wszystkim zwierząt kręgowych. Nieliczni przedstawiciele fauny 

bezkręgowej zostali „ujarzmieni” dla potrzeb człowieka (pszczoły, jedwabniki morwowe). Nie 

należy jednak zapominać, że znaczna część zwierząt dziko żyjących oparła się próbom 
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udomowienia ale pewien rodzaj ingerencji człowieka w funkcjonowanie tych populacji jest 

wyraźnie  zauważalny. Człowiek w ujęciu ekologicznym jest swoistym regulatorem, którego 

można przyrównać do roli drapieżnika. Funkcjonuje on w tej właśnie roli w relacjach z szeroko 

pojętą zwierzyną łowną (łowiectwo) oraz z rybostanem (wędkarstwo i rybactwo prowadzone 

na wodach otwartych). Podobną rolę spełnia człowiek w przypadku niektórych bezkręgowców 

wolnożyjących. Dotyczy to ślimaka winniczka (Helix pomatia) i raków słodkowodnych, które 

odławiane są w celach komercyjnych. Niestety pomimo, że w krajach Europy Zachodniej 

fermy ślimaków lub raków stanowią jeden z elementów dochodowej produkcji zwierzęcej, to 

w naszym kraju tego rodzaju ośrodki pozostają jedynie w sferze planowania. Być może w 

krótkim czasie sytuacja taka ulegnie zmianie i zaczną powstawać tak zwane helikultury 

(hodowle ślimaków) i astakultury (hodowle raków).  

 Tymczasem, bez względu na wybór rejonu praktyk, specyfiki ośrodka produkcyjnego 

studenci mają szansę jedynie sporadycznego zetknięcia się z tymi zwierzętami. Przypuszczalnie 

w miejscach rolnictwa intensywnego wymienione bezkręgowce mogą zostać niezauważone ze 

względu na małą liczebność i zagęszczenie, wywołane zabiegami agrotechnicznymi. 

 Z pewnością najwięcej okazji do napotykania i rejestrowania stanowisk winniczków i 

raków będą mieli studenci realizujący swoje praktyki w Parkach Krajobrazowych. W 

sytuacjach takich można pokusić się o prowadzenie typowych  obserwacji ekologicznych 

dotyczących: preferencji siedliskowych (w zależności od typu podłoża, szaty roślinnej, 

dostępności kryjówek i bazy pokarmowej). Bezkręgowce te są dobrymi zwierzętami 

modelowymi do prowadzenia tego typu badań. W przypadku zarejestrowania kilku, 

izolowanych populacji warto pokusić się o realizowanie badań porównawczych dotyczących 

charakterystyki tych grup. W większości Parków Krajobrazowych znajdują się pracownie 

badawcze dysponujące prostym zapleczem technicznym wyposażonym w wagi terenowe, 

suwmiarki. Narzędzia te umożliwią dokonanie oceny morfometrycznej wybranych parametrów 

np. długości całkowitej (lub wysokości muszli u ślimaków) osobnika do biomasy. Badane 

populacje można również scharakteryzowąć pod kątem ich dynamiki (określając ich strukturę 

wiekową). 

 Tego typu obserwacje można z powodzeniem prowadzić również w obrębie innych 

grup zwierząt wolnożyjących. Jednak część z nich (niektóre pajęczaki i owady,  cała 

herpetofauna) może być objęta ochroną. W takiej sytuacji szansą na realizowanie tych prac jest 

możliwość włączenia się do badań naukowych (w charakterze wolontariusza) prowadzonych 

na danym obszarze przez pracowników Parku lub innej jednostki naukowo badawczej. 

 

8. Sklepy i hurtownie zoologiczne 

 

 Celem praktyki jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w sklepie lub hurtowni 

zoologicznej. W trakcie praktyki student powinien zdobyć następującą wiedzę: 

 zasady funkcjonowania sklepu (hurtowni) zoologicznej, 

 asortyment sklepu (hurtowni), 

 gatunki zwierząt sprzedawane w sklepie (hurtowni): 

 stanowisko systematyczne, biologia, pochodzenie, występowanie w stanie dzikim, 

rozpoznawanie gatunku, wieku, płci, rasy, 

 wymagania dotyczące warunków utrzymywania w niewoli (czasowo w sklepie/hurtowni 

oraz docelowo w warunkach domowych):  

- wielkość, kształt, materiał z jakiego wykonane są pomieszczenia; 

- temperatura, wilgotność, wentylacja – sposoby ich regulacji i utrzymania w 

warunkach domowych 

- urządzenie i wystrój pomieszczeń – zapewnienie bezpieczeństwa dla zwierząt i 
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odpowiednich kryjówek oraz miejsc przebywania 

- aktywność i temperament: jakie zwierzęta można trzymać razem (ze względu 

na gatunek, wymagania, wielkość, płeć, itp.) 

- specyfika chowu poszczególnych grup zwierząt: 

- bezkręgowce – owady, wije, pajęczaki, skorupiaki 

- ryby - słodkowodne, morskie, 

- płazy  

- gady – jaszczurki, węże, żółwie 

- ptaki – śpiewające, papugi 

- ssaki – drobne gryzonie, koty, psy 

 kwarantanna zwierząt przychodzących do sklepu, 

 akcesoria niezbędne do utrzymania zwierząt (np. rodzaje smyczy, obroży, legowisk, 

zabawek dla psów czy kotów), 

 prewencja weterynaryjna (rodzaje chorób, ich objawy, sposoby zapobiegania, leczenie, 

podstawowe preparaty lecznicze, stan w którym niezbędna jest interwencja weterynarza), 

 pielęgnacja i zabiegi higieniczne (np. zmiana/podmiana wody w akwarium, wymiana 

podłoża w terrarium, kąpiel, czesanie i czyszczenie uszu psów, kąpiel gadów, odrobaczanie, 

przycinanie pazurów, itp.), 

 częstotliwość wykonywania zabiegów higienicznych oraz niezbędne do tego celu akcesoria i 

ich przydatność dla poszczególnych gatunków czy ras (np. szczotki do czesania psów o 

różnym rodzaju sierści), 

 żywienie:  

 rodzaj karmy – karmienie karmami gotowymi, suchymi bądź puszkowanymi, bądź 

karmienie samodzielnie przygotowaną karmą, 

 sposób karmienia zwierząt w zależności od ich wieku i pory roku (dostępność bazy 

pokarmowej – hodowle karmowe roślinne i zwierzęce), 

 częstotliwość karmienia, 

 sposób podawania karmy (jej przygotowanie, rozdrobnienie, naczynia przeznaczone do 

podawania karmy), 

 dodatki witaminowe i mineralne, 

 pojenie, 

 rozmnażanie poszczególnych gatunków (praktyczne aspekty biologii rozrodu 

poszczególnych gatunków: sposoby i warunki kojarzenia, sposób opieki nad jajami i 

odchowu młodych), 

 zwierzęta sprzedawane w sklepie/hurtowni pochodzące z odłowu w stanie dzikim 

(międzynarodowe i krajowe podstawy prawne), Konwencja Waszyngtońska, certyfikat 

CITES, pozwolenie na przetrzymywanie niektórych gatunków bądź ras). 

 

 Zdobyta wiedza poparta zostaje w trakcie praktyki odpowiednimi umiejętnościami 

praktycznymi z zakresu opieki nad zwierzętami, kontaktu z klientami, prowadzenia firmy, itp. 

 

9. Instytucje i organizacje zajmujące się ochroną przyrody  

 

 Celem praktyki jest zapoznanie studentów z formami i metodami ochrony przyrody w 

Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony krajowej fauny. 

Studenci mają możliwość odbywania takiej praktyki w rządowych instytucjach ochrony 

przyrody (Dyrekcje parków narodowych lub krajobrazowych) lub w przyrodniczych 

organizacjach pozarządowych (np. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, Polskie 
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Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, Towarzystwo Badań i Ochrony Fauny, itp.). 

 

Wiadomości, które student powinien zdobyć podczas praktyki: 

 podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce 

 podstawy prawne ochrony zwierząt w Polsce 

 prawodawstwo Unii Europejskiej z zakresu ochrony przyrody i jego implementacja w 

prawodawstwie krajowym 

 charakterystyka fauny krajowej: 

 uwarunkowania geograficzne i środowiskowe, gradient klimatyczny, ukształtowanie 

terenu, bariery naturalne, gatunki pospolite, gatunki zagrożone wyginięciem, gatunki 

przechodnie i nieprzechodnie, gatunki introdukowane (obce), wpływy fauny pontyjskiej i 

borealnej,  

 charakterystyka zwierząt występujących w Polsce – ogólne informacje o wyglądzie, 

biologii, trybie życia, zasięgu występowania: fauna bezkręgowa (charakterystyka 

wybranych rzędów), fauna kręgowa (charakterystyka wybranych grup i gatunków w 

poszczególnych gromadach) 

 zwierzęta podlegające ochronie prawnej (ochrona gatunkowa, ochrona łowiecka, 

ochrona obszarowa, Dyrektywa Siedliskowa UE, Polska Czerwona Księga Zwierząt) 

 formy ochrony przyrody – praktyczne funkcjonowanie parków narodowych, parków 

krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, użytków 

ekologicznych, obszarów NATURA 2000, pomników przyrody, zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych 

 zarządzanie ochroną przyrody w Polsce – szczebel centralny (Ministerstwo Środowiska), 

szczebel wojewódzki (Wojewódzki Konserwator Przyrody), szczebel lokalny: gminy, 

dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych 

 

W zależności od wybranego miejsca praktyk student powinien nabyć następujące umiejętności: 

 prowadzenie podstawowych prac w biurze jednostki, w której wykonywana jest praktyka 

(pisanie pism urzędowych, prowadzenie korespondencji, rejestracja i archiwizacja 

dokumentów przychodzących i wychodzących, prowadzenie baz danych, organizacja pracy 

biura), 

 w przypadku pozarządowych organizacji typu non-profit – zdobywanie sponsorów na 

działalność organizacji, pozyskiwanie funduszy z odpowiednich źródeł, pisanie  wniosków 

do instytucji finansujących projekty z zakresu ochrony przyrody (np. Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Ekofundusz, GEF - 

Fundusz Globalnego Środowiska UNDP, Komitet Badań Naukowych, itp.), prowadzenie 

dokumentacji projektu, podstawy zasad księgowania wydatków, pisanie sprawozdań i 

raportów z realizacji projektu, reklama działalności organizacji na zewnątrz (kontakty z 

mediami – prasa, radio, telewizja, Internet), popularyzacja idei ochrony przyrody w 

społeczeństwie, 

 w zależności od rodzaju działalności organizacji – praca w terenie związana z czynną 

ochroną przyrody, w szczególności dotyczącą fauny: 

 metody inwentaryzacji faunistycznej dotyczącej konkretnych grup zwierząt (fauna 

wodna, fauna glebowa, owady i inne bezkręgowce, ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki), 

 obserwacja dzikich zwierząt w ich środowisku bytowania, 

 identyfikacja wybranych gatunków bądź innych grup systematycznych (rodzaj, rodzina, 

rząd) po cechach morfologicznych, wydawanych odgłosach oraz po sposobie 

zachowania się, 
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 sposoby identyfikacji obecności zwierząt na podstawie pozostawianych przez nie śladów 

(tropy, ślady żerowania, ślady gniazdowania, wylinki, wypluwki, odchody, resztki sierści, 

pióra, kości itp.), 

 odławianie, identyfikacja i znakowanie zwierząt (odłowy w sieci, podbieraki, chwytanie 

w ręce, pułapki żywołowne, pułapki z przynętami, obrączkowanie, nanoszenie napisów 

farbą lub flamastrem, obcinanie palców, nacinanie pancerza, itp.), 

 przenoszenie, transport i czasowe przetrzymywanie zwierząt, 

 sposoby przygotowywania karmy, karmienia i odpowiednie żywienie przetrzymywanych 

zwierząt, 

 prowadzenie hodowli karmowych (np. świerszcz, mącznik młynarek, karaczan, rośliny 

zielne) dla wybranych gatunków zwierząt (np. dla nietoperzy, gadów, ptaków itp.), 

 wykonywanie prostych zabiegów leczniczych, dbanie o codzienną higienę i zdrowie 

zwierząt, 

 wypuszczanie zwierząt do środowiska naturalnego. 

 

III. Inwentaryzacja zoohigieniczna 

 

Każdy student Wydziału Nauk o Zwierzętach, niezależnie od specjalizacji, jaką 

zamierza wybrać w czasie dalszych studiów zootechnicznych powinien potrafić ocenić stan 

środowiska i siedliska hodowlanego. 

W czasie praktyki student powinien dokonać szczegółowego opisu warunków higieny 

utrzymania zwierząt posługując się przy ocenie tych warunków aktualnymi przepisami. Na 

dzień 20 maja 2004 r. jest to Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 2 

września 2003 r.(Dz. U. z 2003 r. Nr 167, poz. 1629, które na podstawie Ustawy z dn. 21 

sierpnia 1997 r. „O ochronie zwierząt” (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) zarządza o 

przestrzeganiu minimalnych warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich. Kontrolerem 

wykonania tego rozporządzenia jest Inspekcja Weterynaryjna. 

Dla studenta, który podejmuje się sporządzenia opisu warunków higieny utrzymania 

zwierząt, które można określić inwentaryzacją zoohigieniczną ważne jest uchwycenie 

związków przyczynowych między poszczególnymi czynnikami środowiska a zdrowiem i 

produkcyjnością zwierząt. Pozwoli to wykryć główne nieprawidłowości systemu chowu oraz 

określić sposoby ich poprawy, by zbliżyć się do ideału jakim byłby pełny dobrostan zwierząt. 

  Oceniając środowisko trzeba przyjąć pewien schemat opisu i konsekwentnie go 

realizować, opisując najróżnorodniejsze czynniki środowiska zewnętrznego. Do czynników 

tych należy wszystko, co ma wpływ na zdolność do życia, zachowanie i wydajność: 

1. Badanie środowiska, w jakim budynek inwentarski zlokalizowano, i w którym to 

środowisku bytują zwierzęta: 

 warunki klimatyczne, jakie panują w danej okolicy, 

 warunki pozyskiwania pasz gospodarskich, ważna jest ocena zasobów paszowych, ich 

wartość z punktu widzenia higieny zwierząt (zanieczyszczenia przy pozyskiwaniu pasz, 

domieszki roślin trujących, pasze spleśniałe – mykotoksyny, zbieranie na siano roślin 

zdrewniałych, przy złej pogodzie, złe warunki przechowywania, ocena zbiorników na 

kiszonkę, silosów na pasze sypkie, itp.), 

 pastwiska dla bydła, owiec i koni – należy ocenić położenie pastwisk (sąsiedztwo dróg o 

natężonym ruchu, sąsiedztwo zakładów przemysłowych, itp.), stan higieniczny gleby, 

stosunki wodne na pastwiskach, zagrożenia związane z glebą pastwiska – czy jest to 

podłoże torfowe, czy mineralne – dowiedzieć się czy w gospodarstwie były przypadki 

występowania schorzeń kończyn zwierząt, dostęp do wody pitnej (woda dowożona, woda 
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ze studni wierconych, itp., tu zwrócić uwagę na długość krawędzi koryta przypadającej na 

zwierzę), jednocześnie stan wód otwartych w obrębie pastwisk (tu: bagna, bajorka, rowy i 

stawy z brudną wodą, zanieczyszczone potoki), niebezpieczeństwa urazów mechanicznych 

przy próbie korzystania z tych źródeł wody, jeżeli zwierzęta mają do nich dostęp 

dowiedzieć się czy była robiona ocena sanitarna tej wody; w wywiadzie z zootechnikiem 

dowiedzieć się czy występowały pasożyty wewnętrzne zwierząt, czy występują kleszcze 

(zakrzaczone pastwisko), ocenić ukształtowanie pastwiska (rowy, doły, kamienie, ostre 

przedmioty, itp.), studenci, którzy są po przedmiocie „łąkarstwo” powinni przeprowadzić 

analizę botaniczną porostu łąkowego (czy trawy są dobrej jakości, udział motylkowych, 

udział sitów i turzyc, udział roślin szkodliwych i trujących). 

2. Badanie budynku inwentarskiego 

 materiał z jakiego budynek zbudowano, ocena wizualna stanu budynku, 

 ciepłochronność ścian, czy latem budynek nie przegrzewa się, a zimą temperatura nie jest 

ekstremalnie niska, 

 wilgotność powietrza w budynku, ewentualna wilgotność ścian (zwłaszcza pod oknami), 

sufitu, podłogi, 

 czy są wyczuwane gazy (odory), 

 zapylenie powietrza, 

 światło, stan i wielkość okien, czystość szyb, przeszkody przed oknami – ocenić oświetlenie 

mierząc powierzchnię okien i powierzchnię podłogi – wyliczyć stosunek powierzchni okien 

do podłogi (na 1 m
2
 okna przypada x m

2
 podłogi), zmierzyć na jakiej wysokości od 

posadzki zaczyna się dolna krawędź okna (dolne ościeże) i górna krawędź okna (górne 

ościeże) jaka jest głębokość budynku (szerokość). Stan oświetlenia sztucznego, 

 stan higieniczny budynku: czystość ogólna, usuwanie obornika, krzyżowanie się dróg 

paszowych i gnojowych, długość i szerokość stanowiska lub wymiary kojców, u krów, kóz 

i owiec użytkowanych mlecznie: rodzaj doju, przechowywanie mleka; zagrożenie 

roznoszenia chorób zakaźnych przez owady, gryzonie i dzikie ptactwo, wałęsające się psy i 

koty, 

 drogi wyprowadzania zwierząt z budynku – zagrożenie urazami mechanicznymi dla 

zwierząt i obsługi, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, 

 hałas w budynku – bliskość dróg, szlaków kolejowych, lotnisk itp., głośno pracujące 

wentylatory, zgarniaki obornika, ciągniki dowożące paszę, sprężarki dojarek itp., 

 system wentylacji – jak zbudowany, mechaniczny czy grawitacyjny, czy jest sprawny, czy 

istnieje system wentylacyjny awaryjny (zapasowy) – wymóg Rozporządzenia z 2.09.2003, 

 źródła wody do picia dla zwierząt, ocena czystości poideł, ich dostępności, 

 jak często w budynku przeprowadzana jest dezynfekcja profilaktyczna, ewentualne bielenie 

(czy jest przygotowywany świeży roztwór mleczka wapiennego Ca(OH)2), czy przed 

wejściem (wjazdem) znajduje się mata ze środkiem dezynfekcyjnym, jak ograniczana jest 

populacja owadów, czy stosuje się środki typu lepy, trutki chemiczne do zawieszania, lampy 

owadobójcze, siatki itp., jak przeprowadzana jest deratyzacja, czy budynek jest szczelny na 

przenikanie gryzoni, czy ewentualne trutki na gryzonie są rozkładane w oznaczonych i 

zabezpieczonych pojemnikach, czy są one na zewnątrz budynku, 

 zgodnie dyrektywą UE w budynku inwentarskim nie może bytować dzikie ptactwo – czy 

budynek jest zabezpieczony przed ingerencją wróbli, głębi, kawek itp.; czy w budynku nie 

ma gniazd ptaków dzikich, to samo dotyczy okólnika, poddasza i dachu, 

3. Opis z oceną hodowcy zwierząt oraz innych osób obsługujących zwierzęta. (ten punkt, 

ważny dla osiągnięcia korzyści z chowu zwierząt, powinien być opracowany przy wiedzy i 

aprobacie właściciela lub użytkownika gospodarstwa). 
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 Należy scharakteryzować prowadzącego chów, jego cele, stan wiedzy zootechnicznej, 

a także osób obsługujących – ich podejście do zwierząt, umiejętności itp. 

4. Opis użytkowania i pielęgnacji zwierząt. 

 Ocenić sposób użytkowania zwierząt, przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne, zabiegi 

utrzymujące higienę produktów pochodzenia zwierzęcego, zabiegi utrzymujące higienę 

rozrodu zwierząt. 

 

 Inwentaryzacja zoohigieniczna da młodemu zootechnikowi całkowity obraz higieny 

zwierząt w ośrodku, w którym odbywa praktykę. Pozwoli też na zrozumienie, że higiena 

zwierząt wspólnie z genetyką i żywieniem kształtuje pomyślność hodowcy, decyduje o jego 

zadowoleniu z rezultatów oraz decyduje o zyskach z produkcji zwierzęcej. 

 

Uwaga: Dla praktyk po pierwszym roku opis inwentaryzacyjny powinien wynikać z intuicji 

studenta oraz  dyskusji z hodowcą – właścicielem. 

 Dla praktyk po trzecim roku (po kursie higieny zwierząt i profilaktyki zootechnicznej) 

przy ocenie poszczególnych czynników trzeba posługiwać się wiedzą już zdobytą, jako 

pomocne można polecić: 

1. Rozporządzenie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 2 września 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 167, 

poz. 1629. 

2. Skrypt T. Kośla , Ćwiczenia z higieny zwierząt, wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003. 

3. Dla studentów odbywających praktykę z hodowli zwierząt amatorskich pomocne będą dwa 

rozdziały monografii: T. Kośla, Higiena utrzymania zwierząt amatorskich, Wydawnictwo 

SGGW, Warszawa 2003, rozdziały: Hodowla i utrzymanie zwierząt gospodarskich, 

amatorskich i alternatywnych, a stan prawa w tym zakresie; oraz  Człowiek jako czynnik 

środowiska hodowlanego. 

 

 

 

 

 

 

 

 


