ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA ANIMALELOR PENTRU BLANĂ
(ANUL II)
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Statutul disciplinei
Disciplină de specialitate (opțională)
Titular disciplină
Conf. dr. SPATARU Constantin
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
-

Cunoaşterea unor aspecte generale legate de creșterea, intreținerea, particularitatile
anatomice ale animalelor de blană;
Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind calitatea blăniţelor principalelor specii
de animale vânate sau crescute pentru blană în ţara noastră
Cunoaşterea caracterelor morfofuncționale diferenţiale ale sistemelor osteoligamentar,
muscular şi organelor interne, ca adaptare la condițiile de habitat.

Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (capitole/subcapitole)

Încadrarea în sistematica zoologică a animalelor valorificate pentru blană: vulpea, dihorul,
nurca, nutria, bizamul, chinchila, iepurele, şi alte animale vânate: căprioara, pisica sălbatică,
ursul, lupul. Caracterele biologice generale, biotopul, cerinţe de hrană, răspândire
geografică.
Sistemul osteo-ligamentar: Sistemul osteo-ligamentar la carnivore. Sistemul osteoligamentar la rozătoare. Musculatura scheletică la carnivore, particularităţi morfofuncţionale. Musculatura scheletică la rozătoare.
Aparatul digestiv la carnivore şi rozătoarele crescute pentru blană, particularităţi
morfofuncţionale. Particularităţi de nutriţie.
Aparatul respirator la carnivore şi rozătoarele pentru blană. Particularităţi de creştere în
ferme: calitatea aerului: parametri de temperatură, umiditate.
Aparatul urogenital la mustelide şi rozătoare: particularităţi anatomo-fiziologice.
Reproducţia la carnivore şi rozătoare.
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Aparatul circulator la carnivorele şi rozătoarele crescute pentru blană. Locul de elecţie
pentru injecţii subcutanate, intramusculare şi intravenoase.
Pielea. Aprecierea calităţii blăniţelor
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Lucrări practice

Sistemul osteo-ligamentar la carnivorele şi rozătoarele crescute pentru blană
Musculatura scheletică la carnivore, particularităţi morfo-funcţionale. Musculatura
scheletică la rozătoare
Aparatul digestiv la carnivore şi rozătoarele crescute pentru blană, particularităţi morfofuncţionale. Aparatul respirator la carnivore şi rozătoarele pentru blană. Aparatul urogenital
la mustelide şi rozătoare: particularităţi anatomo-fiziologice. Reproducţia la carnivore şi
rozătoare.
Pielea. Aprecierea calităţii blăniţelor

10
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6

4
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Evaluare finală
Forme de evaluare

Modalități de evaluare Procent din nota finală

Colocviu

Evaluare scris

40 %

Aprecierea activității din timpul anului

Seminar

20 %

Practic

Proiect

40 %

Persoana de contact
Conf. dr. SPATARU Constantin
Facultatea de Medicină Veterinară - USAMV Iași
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România
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