BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Chăn Nuôi Động Vật Hoang Dã (Raising wild animals)
- Mã số học phần: NN316
- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ
- Số tiết học phần: 20 tiết lý thuyết, 10 tiết thực hành, 10 tiết thực tế, … tiết đồ án,
… tiết niên luận, … tiết tiểu luận tốt nghiệp, … tiết luận văn tốt
nghiệp, … tiết… và 40 tiết tự học.
2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn: Chăn nuôi
- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Khoa Nông nghiệp & Sinh Học Ứng dụng
3. Điều kiện tiên quyết: Sinh lí gia súc NN105 và Dinh Dưỡng gia súc NN104
4. Mục tiêu của học phần:
4.1. Kiến thức:
4.1.1. Tầm quan trọng và chính sách chăn nuôi ĐVHD của Việt Nam và Thế giới
4.1.2. Môi trường sinh sống, hoạt động, tăng trưởng và sinh sản của động vật
hoang dã (ĐVHD)
4.1.3. Tính đa dạng về sinh học, tập tính, đặc điểm và phát triển của ĐVHD
4.1.4. Những lợi ích thực tế và hạn chế trong chăn nuôi ĐHVD
4.1.5. Các kỹ thuật và qui trình chăn nuôi, bảo tồn và nguồn lợi của phát triển
ĐVHD
4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Phương pháp nhận định và phân biệt các ngoại hình, tập tính và mô tả các
loài ĐVHD.
4.2.2. Thực hiện được các qui trình chăn nuôi, phòng bệnh và sử dụng các sản
phẩm của ĐVHD.
4.2.3. Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu liên quan đến lập kế hoạch để thành
lập các trang trại chăn nuôi ĐVHD
4.2.4. Đủ khả năng để sống và làm việc trong tập thể, tổ chức, cộng đồng.
4.2.5. Đủ khả năng để giải quyết vấn đề, ra quyết định đúng đắn, ứng dụng hiệu
quả trong công tác chuyên môn và có kỹ năng khám phá và sáng tạo trong
công việc.
4.3. Thái độ:
4.3.1. Có chuyển biến về thái độ ứng xử đúng đắn với ĐVHD và người chăn
nuôi và làm công tác bảo tồn ĐVHD.

4.3.2. Tham gia tích cực vào công tác bảo tồn, quản lý và phát triển các loài
ĐVHD
4.3.3. Có trách nhiệm trong cộng đồng và phát triển ngành chăn nuôi và bảo tồn
ĐVHD.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
- Trình bày các khái niệm về các thuật ngữ dùng trong học phần, những chủ trườngchính sách của VN và thế giới, cũng như vai trò và tầm quan trọng của ngành chăn
nuôi ĐVHD ngày nay.
- Trình bày những kiến thức về những lợi ích, nhiệm vụ và các hoạt động chăn nuôi
ĐVHD. Những đặc điểm, tập tính và tiềm năng của ĐVHD về gìn giữ môi trường, bảo
tồn các nguồn gen động vật quí hiếm và phát triển kinh tế gia đình và quốc dân.
- Mô tả chi tiết về đặc điểm sinh học, tập tính sinh trưởng và phát triển, nguồn thức ăn,
yêu cầu về dinh dưỡng và kỹ thuật nuôi dưỡng và phòng bệnh trong chăn nuôi ĐVHD.
- Hướng dẫn cho học viên thu nhận được những kiến thức và kỹ năng thực hành về
chăn nuôi một số loài ĐVHD tiêu biểu nhằm cung cấp các sản phẩm về vật chất, tinh
thần và hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi, cũng như tham gia vào trong tiến trình
bảo tồn các loài ĐVHD.
6. Cấu trúc nội dung học phần:
6.1. Lý thuyết
Nội dung

Số
tiết

Mục tiêu

Chương 1. Tầm quan trọng và mục tiêu của nuôi động vật
hoang dã (ĐVHD)
1.1. Vị trí và tầm quan trọng
1.2. Vai trò của ĐVHD
1.3. Phân loại học
1.4. Những đặc tính chung của ĐVHD
1.5. Những lợi ích của nuôi ĐVHD
1.6. Các phương pháp và mục tiêu

1

4.1.1, 4.1.2

Chương 2.

2

4.1.3, 4.1.4
và 4.1.5

1

4.1.1, 4.1.3,
4.1.2, 4.1.4

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Chương 3.

Heo rừng (Wild Pig)
Đặt vấn đề
Phân loại
Đặc điểm sinh học
Kỹ thuật nuôi
Kết luận
Nhím (Porcupine)

3.1. Đặt vấn đề
3.2. Phân loại

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
Chương 4.

Đặc điểm sinh học
Kỹ thuật nuôi
Bệnh và phòng bệnh
Sản phẩm
Kết luận
Gấu (Bear)

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.4.
Chương 5.

Đặt vấn đề
Phân loại & Đặc điểm sinh học
Kỹ thuật nuôi
Sản phẩm
Kết luận

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
Chương 6.

Đặt vấn đề
Phân loại
Đặc điểm sinh học
Kỹ thuật nuôi
Bệnh của hươu sao
Sản phẩm nhung
Kết luận

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
Chương 7.

Đặt vấn đề
Phân loại
Đặc điểm sinh học
Kỹ thuật nuôi hổ
Phòng và trị bệnh
Sản phẩm
Kết luận

Hươu sao (Spotted deer / Japanese deer)

Hổ (Tiger)

Rắn (Snake)

7.1. Rắn Độc
7.1.1 Đặt vấn đề
7.1.2 Nội dung
7.1.2.1 Đặc điểm sinh
7.1.2.2 Giới thiệu rắn độc Việt Nam
7.1.2.3 Phân biệt rắn độc với rắn không độc
7.1.2.4 Phòng và sơ cứu rắn độc cắn
7.1.2.5 Đề phòng rắn cắn

1

4.1.3, 4.1.4
và 4.1.5

1

4.1.3, 4.1.4
và 4.1.5

1

4.1.3, 4.1.4
và 4.1.5

2

4.1.3, 4.1.4
và 4.1.5

7.1. 3 Kết luận
7.2 Rắn Ri Voi
7.2.1. Giới thiệu
7.2.2 Phân loại
7.2.3 Đặc điểm sinh học rắn Ri voi
7.2.4 Kỹ thuật nuôi
7.2.5 Kết luận

Chương 8 Trăn (Python)

1

4.1.3, 4.1.4
và 4.1.5

2

4.1.3, 4.1.4
và 4.1.5

2

4.1.3, 4.1.4
và 4.1.5

2

4.1.3, 4.1.4
và 4.1.5

8.1. Đặt vấn đề
8.2. Phân loại
8.3. Đặc điểm sinh học
8.4. Kỹ thuật nuôi
8.5. Dinh dưỡng cho Trăn
8.6. Phòng và chữa bệnh cho trăn
8.7. Các sản phẩm
8.8. Kết luận

Chương 9 Cá sấu (Crocodile / Alligator)
9.1. Đặt vấn đề
9.2. Phân loại
9.3. Đặc điểm sinh học
9.4. Kỹ thuật nuôi
9.5. Bệnh ở cá sấu và các phòng trị
9.6. Sản phẩm
9.7. Kết luận

Chương 10 Ba ba (Trionychid turtle)
10.1. Đặt vấn đề
10.2. Phân loại
10.3. Đặc điểm sinh học
10.4. Kỹ thuật nuôi
10.5. Những bệnh thường gặp
10.6. Giá trị kinh tế
10.7. Kết luận

Chương 11 Ếch (Frog)
11.1. Đặt vấn đề
11.2. Phân loại
11.3. Đặc điểm sinh học

11.4. Kỹ thuật nuôi
11.5. Phòng trị bệnh
11.6. Hiệu quả kinh tế

Chương 12

Chim nói (Speaking bird)

2

4.1.3, 4.1.4
và 4.1.5

2

4.1.3, 4.1.4
và 4.1.5

12.1. Đặt vấn đề
12.2. Một số giống chim nói
12.2.1. Một số giống chim nói được nuôi phổ biến
12.3. Kỹ thuật nuôi
12.4. Một số bệnh ở chim và cách phòng trị
12.5. Kết luận
Chương 13 Dế (Cricket)
13.1. Đặt vấn đề
13.2. Phân loại
13.3. Đặc điểm sinh học
13.4. Kỹ thuật nuôi
13.5. Thu hoạch
13.6. Phòng chống động vật gây hại cho dế
13.7. Bệnh của dế
13.8. Sản phẩm của dế

Tổng cộng

20

6.2. Thực hành
Nội dung
Khảo sát tập tính, đặc điểm cơ thể học của một số
loài Động vật hoang dã tiêu biểu (chồn nhung đen,
ba ba và rắn ri voi, v..v…)
1.1. Mục đích
1.2. Phương pháp
Bài 2. Tham quan, thực tập và trình bày
các mô hình Cá Sấu/Ba ba/rắn thịt ở ĐBSCL
Bài 1.

2.1. Mục đích
2.2. Phương pháp
Bài 3. Tham quan, thực tập và trình bày về nuôi dưỡng và
bảo tồn ĐVHD ở khu bảo tồn/vườn Quốc gia/khu
sinh quyển (Trung tâm bảo tồn ĐVHD Tiền Giang,
Khu bảo tồn ĐVHD Đại Nam, Bình Dương)
3.1. Mục đích
3.2. Phương pháp
Tổng cộng

Số tiết

Mục tiêu

4

4.2.1

6

4.2.2, 4.2.3,
4.2.4, 4.2.5

10

4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4,
4.2.5.

20

7. Phƣơng pháp giảng dạy:
- Được thực hiện với các phương pháp: Giảng bài bằng phương pháp trực quan,
trình bày seminar, nêu tình huống, gợi ý trao đổi, trả lời thắc mắc thực tế, thảo luận
trực tiếp, nhận xét và đánh giá các vấn đề đặt ra cùng với sinh viên.
- Phương tiện giảng dạy: Bảng viết, computer, internet, projector, video clip, film,
giấy biều bảng, viết horse, ...
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Lên lớp, đọc tài liệu, tham gia thực tập, truy tìm tư liệu, thảo luận tổ/nhóm, đặt câu
hỏi, viết bài chuyên đề, thực hiện các Powerpoint và báo cáo seminar cá nhân, tham
gia đánh giá báo cáo seminar tập thể, v..v...
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra đầu và cuối giờ học.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT Điểm thành phần
1 Điểm chuyên cần
2

3

4

5
6

Điểm chuyên đề cá
nhân/viêt bài/
powerpoint
Điểm bài tập nhóm

Quy định
Số tiết tham dự học/tổng số tiết
1 chuyên đề

- Báo cáo/thuyết minh/trình bày
câu hỏi.
- Được nhóm xác nhận có tham
gia
Điểm thực hành/ - Báo cáo/kỹ năng, kỹ xảo thực
tham quan/thực tập hành/....
- Tham gia 100% số giờ
Điểm kiểm tra đầu - Thi viết/trắc nghiệm/vấn
và cuối giờ
đáp/đặt câu hỏi
Điểm thi kết thúc - Thi viết (60 phút)
học phần
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết
và 100% giờ thực hành
- Bắt buộc dự thi
Tổng cộng

Trọng số
10 %
25%

Mục tiêu
Tham gia
học tập
4.1.1, 4.1.3,
4.1.2, 4.1.4

5%

4.1.1, 4.1.3,
4.1.2, 4.1.4

5%

4.2.1, 4.2.2,
4.2.3,4.2.4,
4.2.5, 4.26.
4.1.3, 4.1.2,
4.1.4
4.1.1, 4.1.3,
4.1.2, 4.2.1,
4.2.2,
4.2.3,4.2.4,

5%
50 %

100 %

9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang
điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm
4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.
10. Tài liệu học tập:
Thông tin về tài liệu

Số đăng ký cá biệt

[1] Bài giảng bảo tồn và quản lí động vật hoang dã. Đại
Học. Nguyễn Văn Thu. 2014
[2] Giáo trình Chăn nuôi ĐVHD. Đại Học. NXB Trường
Đại Học Cần Thơ. 2011
[3] Khu bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam, tài liệu
chuyên khảo. 2010
[4] Đời sống các loài chim.

598.251/Qu600 1978.
664.8/F944 1996

[5] Kỹ thuật nuôi ếch, cua, baba, nhím, trăn. Ngô Trọng Lư

639.31/L550 2004

[6] Wild life resources. Harald H. Roth and Gunter Merrz,
1997. Germany

…

11. Hƣớng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

Nội dung

thuyết

(tiết)

Thực
hành
(tiết)

1

Chƣơng 1: Tầm quan
trọng và mục tiêu của
nuôi động vật hoang dã
(ĐVHD)

2

0

1&2

Chƣơng 2: Heo rừng

Lý

Nhiệm vụ của sinh viên

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 1.1 đến
1.4 của chương 1
Tra cứu nội dung về khái niệm, đặc

điểm, đa dạng sinh học, bảo tồn và
phát triển
4

(Wild Pig)

2&3

Chƣơng 3. Nhím
(Porcupine)

2

3&4

Chƣơng 4: Gấu (Bear)

2

+ Tài liệu [3]: tham khảo chương 1 – 3
- Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [2]: tìm hiểu từ chương 2
Phần 1.1 đến 1.6 (trang 11 đến trang 17)
Trả lời các câu hỏi của chương 1.
- Thảo luận nhóm (2 giờ)
-Nghiên cứu trước:
+Tra cứu nội dung
-Tìm hiểu tài liệu [2] chương 3 từ trang
18-trang 22
Trả lời các câu hỏi của chương 3.
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 3.1 đến
3.4 của Chương 3
+Xem lại nội dung chương 2 đã học ở
học phần
- Thảo luận nhóm (2 giờ)
-Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [2] chương 4 từ trang 23trang 27. Trả lời các câu hỏi của chương

4 &5

Chƣơng 5: Hươu sao
(Spotted deer / Japanese
deer)

2

5 &6

Chƣơng 6: Hổ (Tiger)

2

7&8

Chƣơng 7: Rắn (Snake)

4

8&9

Chƣơng 8: Trăn
(Python)

2

4

9&10

Chƣơng 9: Cá sấu
(Crocodile / Alligator)

4.
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 4.1 đến
4.4 của Chương 4
- Xem lại nội dung chương 3 đã học ở
học phần
- Thảo luận nhóm (2 giờ)
-Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [2] chương 5 từ trang 28-trang
34.
Trả lời câu hỏi của chương 5.
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 5.1 đến
5.4 của Chương 5
+Xem lại nội dung chương 4 đã học ở
học phần
- Thảo luận nhóm (2 giờ)
-Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [2] chương 6 từ trang 35trang 40.
Trả lời các câu hỏi của chương 6.
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 6.1 đến
6.5 của Chương 6
+Xem lại nội dung chương 5 đã học ở
học phần
- Thảo luận nhóm (2 giờ)
Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [2] chương 7 từ trang 42trang 68.
- Trả lời các câu hỏi của chương 7.
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 5.1 đến
5.5 của Chương 5
+Xem lại nội dung chương 6 đã học ở
học phần
- Thảo luận nhóm (2 giờ)
Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [2] chương 8 từ trang 69trang 81.
- Trả lời các câu hỏi của chương 8.
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 5.1 đến
5.5 của Chương 5
+ Tài liệu 5: Đọc từ chương 1-5
- Xem lại nội dung chương 7 đã học ở
học phần
- Thảo luận nhóm (2 giờ)
Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [2] chương 9 từ trang 82trang 88.
- Trả lời các câu hỏi của chương 9.
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 6.1 đến
6.4 của Chương 6
+ Tài liệu 5: Đọc từ chương 1-5
- Xem lại nội dung chương 8 đã học ở
học phần

4

10&11

Chƣơng 10: Ba ba
(Trionychid turtle)

4

11&12

Chƣơng 11: Ếch (Frog)

4

12&13

Chƣơng 12: Chim nói
(Speaking bird)

4

13&14

Chƣơng 13: Dế
(Cricket)

8 &9

14 &
15

Bài 1. Khảo sát tập tính,
đặc điểm cơ thể học của
một số loài Động vật
hoang dã tiêu biểu (chồn
nhung đen, ba ba và rắn
ri voi, v..v…)
Bài 2. Tham quan, thực
tập và trình bày
các mô hình Cá Sấu/Ba
ba/rắn thịt ở ĐBSCL

4

6

- Thảo luận nhóm (2 giờ)
Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [2] chương 10 từ trang 89trang 102.
- Trả lời các câu hỏi của chương 10.
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 7.1 đến
7.4 của Chương 7
+ Tài liệu 5: Đọc từ chương 1-5
- Xem lại nội dung chương 9 đã học ở
học phần
- Thảo luận nhóm (2 giờ)
Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [2] chương 11 từ trang 103trang 111.
- Trả lời các câu hỏi của chương 11.
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 5.1 đến
5.4 của Chương 5
+ Tài liệu 5: Đọc từ chương 1-5
- Xem lại nội dung chương 10 đã học ở
học phần
- Thảo luận nhóm (2 giờ)
Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [2] chương 11 từ trang 112trang 128.
- Trả lời các câu hỏi của chương 12.
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 4.1 đến
4.6 của Chương 4
+ Tài liệu 4: Đọc từ chương 1-6
- Xem lại nội dung chương 11 đã học ở
học phần
- Thảo luận nhóm (2 giờ)
Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [2] chương 12 từ trang 129trang 137.
- Trả lời các câu hỏi của chương 13.
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 4.1 đến
4.6 của Chương 4
+ Tài liệu 4: Đọc từ chương 1-6
- Xem lại nội dung chương 11 đã học ở
học phần
- Thảo luận nhóm (2 giờ)
Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [2]: nội dung chương 7 và 10
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 2.1 và
5.5 của Chương 2 và 5

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [2]: nội dung chương 7, 9 và
10
+ Tài liệu [1]: nội dung mục 5.5 của
Chương 5

15 &
16

Bài 3. Tham quan, thực
tập và trình bày về nuôi
dưỡng và bảo tồn
ĐVHD ở khu bảo
tồn/vườn Quốc gia/khu
sinh quyển (Trung tâm
bảo tồn ĐVHD Tiền
Giang, Khu bảo tồn
ĐVHD Đại Nam, Bình
Dương)

10

40

+ Tài liệu 5: Đọc các chương cá sấu. Ba
ba và rắn
Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [2]: Toàn bộ chương 1
+ Tài liệu [1]: Toàn bộ chương 2
+ Tài liệu [3]: Toàn bộ nội dung các
chương 2 và 3.
+ Tài liệu [6]: Tòan bộ tài liệu

20

Cần Thơ, ngày … tháng … năm 20…
TL. HIỆU TRƢỞNG
TRƢỞNG KHOA/GIÁM ĐỐC VIỆN/
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

TRƢỞNG BỘ MÔN

