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Jednostka oferująca przedmiot Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa 
Cel modułu Zapoznanie studentów ze światem królestw Protista i Zoa, omówienie biologicznych i 

przyrodniczych podstaw, przydatnych w dalszym kształceniu zawodowym oraz w 
naukach stosowanych. Zadaniem przedmiotu jest także nauka rozpoznawania 
pospolitych gatunków zwierząt w różnych ekosystemach, w tym gatunków 
chronionych. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Przedmiot obejmuje przegląd systematyczny organizmów należących do królestw 
Protista i Zoa. Omawiane są zagadnienia dotyczące morfologii, anatomii, biologii i 
ekologii wybranych organizmów, ze szczególnym uwzględnieniem grup o dużym 
znaczeniu gospodarczym (pasożyty człowieka i zwierząt, szkodniki roślin, zwierzęta 
użytkowe). Przedstawiane są: embriogeneza, poziomy organizacji 
wielokomórkowców, systematyka i filogeneza poszczególnych typów, sposoby 
rozmnażania się, sposoby odżywiania.  
Omawiane są także podstawowe zagadnienia z ekologii: ekosystem i jego 
funkcjonowanie, rola czynników abiotycznych i biotycznych oddziaływujących na 
zoocenozy, poziomy i łańcuchy troficzne, interakcje wewnątrzgatunkowe, interakcje 
międzygatunkowe, konkurencja i równowaga biologiczna, walencja ekologiczna, 
różnorodność biologiczna (poziomy i jej znaczenie). 
Prawne uwarunkowania ochrony przyrody w Polsce. Formy ochrony przyrody i 
ochrona gatunkowa zwierząt. Przegląd gatunków chronionych. 
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Wykłady: prowadzone w formie prezentacji multimedialnych, przygotowanych w 
programie PowerPoint, z wykorzystaniem komputera i rzutnika multimedialnego.  
Ćwiczenia: w przeważającej części mają charakter praktyczny; demonstrowane są 
preparaty, studenci wykonują rysunki w zeszytach. Wykorzystywane są: preparaty 
stałe mikroskopowe i makroskopowe, preparaty mokre, wypreparowane okazy 
zwierząt, gabloty poglądowe. Pomocami uzupełniającymi są: foliogramy, przeźrocza, 
tablice, modele organizmów. Ponadto, demonstrowane są krótkie filmy oraz głosy 
zwierząt. 

 


