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Katedra Hodowli i Użytkowania Koni
Zapoznanie studentów z możliwościami i technicznymi uwarunkowaniami wykorzystania
koni jako siły pociągowej w zaprzęgach wyjazdowych i roboczych , nabycie przez nich
podstawowych umiejętności przygotowania i powodowania końmi zaprzęgowymi.
Prezentacja aspektów prospołecznych i proekologicznych związanych z wykorzystaniem koni
zaprzęgowych.
Historia i ewolucja zaprzęgów zwierzęcych, w tym konnych. Typy (funkcje) i rodzaje (liczba
koni) zaprzęgów konnych. Zróżnicowanie koni zaprzęgowych. Rodzaje uprzęży i sposoby ich
dopasowania, wyposażenie dodatkowe. Dobór koni do zaprzęgów. Technologiczny rozwój
pojazdów konnych. Style zaprzęgowe. Narzędzia i maszyny konne tradycyjne. Nowoczesne
technologie w pracach polowych Wykorzystania koni w pracach leśnych i komunalnych.
Ekologiczne, ekonomiczne i społeczne aspekty wykorzystania koni jako źródła „czystej” siły.
Zasady powożenia. Obliczanie i normowanie pracy koni. Próby dzielności koni
zaprzęgowych. Turystyka konna i koń w agroturystyce. Wyścigi kłusaków.
Opanowanie przez studentów podstawowych umiejętności w zakresie praktycznego
zaprzęgania i powożenia zaprzęgami jedno- i parokonnymi.
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Planowane formy/ działania/
metody dydaktyczne

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne (oglądanie zestawu pojazdów i narzędzi w
obiektach specjalistycznych (Muzeum Powozów), specjalistyczne gospodarstwo
rolne), obserwacja pracy nad treningiem konia zaprzęgowego, osobisty udział w
praktycznym ubieraniu, zaprzęganiu i powożeniu koniem pojedynczym i parą,
obliczanie zdań związanych z pracą koni zaprzęgowych). Samodzielne przygotowanie
do zajęć przez czytanie zalecanej literatury.

