
Nutraceutyki i toksyny w pokarmach 

 

1. Bioaktywne substancje o działaniu antyodżywczym i toksycznym występujące w 

podstawowych składnikach diety zwierząt; główne źródła i możliwe sposoby ich 

dezaktywacji.  

2. Co to są nutraceutyki? Wymień 2-3 grupy substancji o działaniu nutraceutycznym 

występujących w pokarmach dla zwierząt i krótko opisz ich wpływ na organizm. 

3. Od czego zależy toksyczny / nutraceutyczny wpływ substancji bioaktywnej pochodzącej z 

diety na organizm? 

 

Monitoring populacji zwierząt 

 

1. Co to jest monitoring przyrodniczy? Jakie akty prawne go regulują; zakres, założenia i 

organizacja monitoringu w Polsce? 

2. Opis procedury monitoringu gatunków zwierząt i ocena stanu parametrów ochrony na 

podstawie badanych wskaźników. 

 

Prawo w hodowli zwierząt 

 

1. Omów i porównaj zobowiązania krajów, będących Stronami konwencji Ramsarskiej, 

Waszyngtońskiej i Bońskiej. 

2. W jaki sposób wdrażane są trzy cele Konwencji o różnorodności biologicznej; które z 

celów Aichi uważasz za najistotniejsze z punktu widzenia krajowych priorytetów ochrony 

przyrody? 

3. Jakie obowiązki nakładają dyrektywa siedliskowa i dyrektywa ptasia na kraje 

członkowskie EU? Porównaj wdrażanie tych instrumentów prawa UE z rozporządzeniem 

511/2014 dotyczącym użytkowników zasobów genetycznych. 

4. Omów obszary prawa, które  regulują kwestie dotyczące utrzymania i zdrowia,  

postępowanie z i obrót materiałem hodowlanym zwierząt hodowlanych. 

 



Ścieżka „zwierzęta dzikie” 

 

Ekotoksykologia i waloryzacja środowiska 

1. Co to jest  ekotoksykologia, jakie są metody stosowane w biologicznej kontroli jakości 

środowiska? 

2. Co to jest i na czym polega Ecological Risk Assessment (ERA) – ocena ryzyka 

ekologicznego? 

 

Żywienie i baza pokarmowa 

 

1. Włókno w paszy/pokarmie – jego wpływ na wartość odżywczą pokarmu, pobranie i 

wykorzystanie paszy oraz zdrowie zwierząt. 

2. Pokarm pochodzenia zwierzęcego jako źródło składników pokarmowych dla zwierząt. 

3. Planowanie i organizacja bazy pokarmowej w chowie zamkniętym zwierząt 

roślinożernych. 

4. Kiszonki i siano jako pokarm dla zwierząt roślinożernych – czynniki determinujące ich 

wartość pokarmową i odżywczą. 

 

Ocena zagrożeń i projekty w ochronie przyrody 

 

1. Jakie należy przyjąć zasady planowania i realizacji projektów reintrodukcji gatunków 

zwierząt? 

 

Sokolnictwo i ptaki naturowe 

 

1. Czym jest sokolnictwo, scharakteryzuj  gatunki ptaków wykorzystywane w sokolnictwie? 

2. Jakie warunki należy spełnić, aby stać się sokolnikiem? 

 

Gatunki inwazyjne i konfliktowe 

 

1. Wymień kilka gatunków zwierząt bezkręgowych i kręgowych, które w myśl 

rozporządzenia wykonawczego Komisji UE 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 roku znajdują 



się w wykazie gatunków obcych stanowiących zagrożenie dla UE. Scharakteryzuj jeden z 

wymienionych gatunków. 

2. Jakie czynniki wpływają na sukces gatunku inwazyjnego w nowym środowisku? 

 

Parki Narodowe i Krajobrazowe 

 

1. Różnorodność biologiczna Kozienickiego Parku Krajobrazowego 

 

 

 



Ścieżka „zwierzęta towarzyszące” 

 

Terapia behawioralna zwierząt 

 

1. Jakie problemy behawioralne sygnalizują najczęściej właściciele psów? 

2. Jakie metody stosowane są w terapii zachowania psów? 

3. W jaki sposób można rozpoznać, czy urynacja kota poza kuwetą spowodowana jest 

znakowaniem terenu czy niewłaściwym zachowaniem eliminacyjnym? 

 

Trendy w hodowli zwierząt 

 

1. Na czy polega sezonowy i całoroczny chów trzmieli? 

2. Jakie są możliwości wykorzystania czerwca kaktusowego (Dactylopius coccus) 

pozyskiwanego z rośliny żywicielskiej - opuncji figowej? 

3. Jakie ryby akwariowe są wykorzystywane w badaniach naukowych  i dlaczego? 

 

Wspomaganie rozrodu zwierząt 

 

1. Jakie są ogólne zasady doboru i postępowania z tarlakami ryb akwariowych?  

2. Zastosowanie stymulacji sztucznym reżimem świetlnym w rozrodzie koni. 

3. Układ rozrodczy samicy ptaków oraz proces tworzenia jaja na przykładzie kury domowej. 

4. Czynniki wpływające na zdolność samców ptaków do zapłodnienia. 

 

Wystawy zwierząt 

 

1. Wymień gatunki ryb akwariowych podlegające ocenie sędziowskiej i scharakteryzuj 

jeden. 

2. Jakie są rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją na dofinansowanie zadań 

z zakresu postępu biologicznego w zakresie wystaw i czempionatów w hodowli koni 

przewidziane ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z 

dnia 29 lipca 2015 r. (Dz. U. poz. 1170) w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla 

różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. 



3. Jakie tytuły koni obejmuje pomoc dla sektora produkcji zwierzęcej wg 

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE), NR 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach 

wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym. 

4. Jakie koty mogą być wystawiane w klasie otwartej na wystawie FIFe i jaki certyfikat 

mogą otrzymać?  

5. Przygotowanie kur ozdobnych do wystawy. 

 

Żywienie i dietetyka zwierząt 

 

1. Omów rolę dietetyczną włókna pokarmowego. 

2. Technika łączenia komponentów mieszanki półsyntetycznej np. dla gryzoni. 

3. Rola receptorów TL w  komunikacji mikrobiom – gospodarz. 

4. Co to jest alergia pokarmowa, na czym polega dieta eliminacyjna? 


