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Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła 

Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności 

Cel modułu Przedstawienie wiedzy z zakresu znaczenia różnorodności biologicznej świata 

zwierzęcego i roślinnego dla produkcji żywności oraz uświadomienie konieczności 

zachowania bogactwa genetycznego fauny i flory. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Bioróżnorodność w przyrodzie i gospodarce człowieka oraz jej znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego; pogłowie zwierząt gospodarskich i areał wiodących 

roślin uprawnych wykorzystywanych w produkcji żywności; znaczenie, stan 

różnorodności, status zagrożenia zasobów genetycznych fauny i flory 

wykorzystywanych w produkcji żywności; działania na rzecz ochrony różnorodności 

biologicznej fauny i flory; wykorzystanie rodzimych ras zwierząt i lokalnych odmian 

roślin użytkowych w produkcji tradycyjnych i regionalnych produktów 

żywnościowych oraz do poprawy walorów odżywczych i prozdrowotnych żywności; 

ochrona dziko żyjących przedstawicieli fauny i flory wykorzystywanych w produkcji 

żywności, systemy dotacji do rodzimych ras zwierząt i upraw lokalnych odmian 

roślin użytkowych, obrót zasobami genetycznymi, banki genów. 
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4. Aktualne periodyki naukowe i popularno-naukowe tematycznie związane z modułem. 

Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

1. wykład multimedialny 

2. ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne 

3. dyskusja na temat poruszanych zagadnień problemowych 

4. wykonanie opracowań tematycznych i ich prezentacja 

5. zadania projektowe i ich prezentacja 

 


