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Rodzaj modułu kształcenia 
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Rok studiów dla kierunku III

Semestr dla kierunku 6

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe

2 (1/1)

Tytuł / stopień, imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej

Dr hab. Robert Stryjecki

Jednostka oferująca moduł Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt

Cel modułu Zapoznanie studentów z budową, biologią i ekologią 

przedstawicieli podgromady roztocze (Acari). Szczególny nacisk

położono na akarologię stosowaną - rolniczą i medyczną, 

omawiając wybrane gatunki roztoczy szkodników roślin, 

produktów przechowywanych, pasożytów zwierząt i człowieka,

oraz roztoczy alergogennych.

Treści modułu kształcenia: 

(zwarty opis ok. 100 słów, 

równoważniki zdań).

Moduł dotyczy organizmów należących do podgromady 

roztocze (Acari). Omawiane są zagadnienia ogólne: 

systematyka podgromady roztocze (Acari), budowa, biologia i 

ekologia roztoczy, ich występowanie i znaczenie w 

ekosystemach lądowych i wodnych, pasożytnictwo u roztoczy, 

interakcje roztoczy z innymi organizmami. Położono szczególny

nacisk na zagadnienia związane ze znaczeniem roztoczy w życiu

i gospodarce człowieka, a także praktyczne wykorzystanie tych 

bezkręgowców do oceny stanu środowiska. Szczegółowo 

omawiane są gatunki roztoczy: szkodniki roślin, produktów 

przechowywanych, pasożyty zwierząt i człowieka, oraz roztocze

alergogenne (budowa, biologia, ekologia, powodowane szkody,

straty, choroby, zwalczanie szkodliwych gatunków).

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe (nie więcej  niż 3 

pozycje)

1. Boczek J., Błaszak Cz., 2005. Roztocze (Acari). Znaczenie w 

życiu i gospodarce człowieka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

2. Boczek J. 1980. Zarys akarologii rolniczej. Wydawnictwo 

naukowe PWN, Warszawa.



3. Deryło A. (red.), 2002. Parazytologia i akaroentomologia 

medyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne

Wykłady prowadzone są w formie prezentacji multimedialnych,

przygotowanych w programie PowerPoint, z wykorzystaniem 

komputera i rzutnika multimedialnego. 

Ćwiczenia laboratoryjne są w przeważającej części praktyczne; 

demonstrowane są preparaty, studenci wykonują rysunki w 

zeszytach. Wykorzystywane są: preparaty stałe mikroskopowe i

makroskopowe, preparaty mokre. Pomocami uzupełniającymi 

są: foliogramy, przeźrocza. Ponadto, demonstrowane są 

krótkie filmy DVD.

Sala ćwiczeń wyposażona jest w mikroskopy oraz aparaturę 

audiowizualną (monitory, kamera mikroskopowa, kamera 

binokularna, projektoskop, laptop, rzutnik multimedialny).


