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Zoologia bezkręgowców II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
BD000000BBLS.L2B.2883.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Joanna Mąkol

Pozostali prowadzący Joanna Mąkol

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia terenowe: 10

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Charakterystyką głównych taksonów Protostomia i bekręgowych Deuterostomia; przegląd systematyczny
zwierząt bezkręgowych, ze szczególnym uwzględnieniem fauny krajowej.

C2 Rozpoznawanie bezkręgowców w terenie. Odławianie, sortowanie i oznaczanie materiału przy użyciu kluczy
do oznaczania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawy systematyki i klasyfikacji wybranych grup
zwierząt bezkręgowych, ich pochodzenie, budowę,
biologię oraz znaczenie; ma ogólną wiedzę o funkcjach
życiowych przedstawicieli Metazoa; opisuje morfologię
zewnętrzną i wewnętrzną zwierząt bezkręgowych

KB_P6S_WG05,
KB_P6S_WG07,
KB_P6S_WG11

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaliczenie zeszytu z
kompletem samodzielnie
wykonanych rycin,
obrazujących struktury
morfologiczne obiektów
poddanych obserwacji
pod mikroskopem lub
metodą bezpośrednią

W2
postępującą złożoność budowy, wynikającą
z sekwencji zdarzeń ewolucyjnych; zna powiązania
filogenetyczne pomiędzy głównymi taksonami
Metazoa

KB_P6S_WG11

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Udział w dyskusji,
Zaliczenie zeszytu z
kompletem samodzielnie
wykonanych rycin,
obrazujących struktury
morfologiczne obiektów
poddanych obserwacji
pod mikroskopem lub
metodą bezpośrednią

W3
sposoby pozyskiwania, konserwowania,
kolekcjonowania i opisu zbiorów przyrodniczych
obejmujących bezkręgowce

KB_P6S_WG15
Egzamin pisemny,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1

obsługiwać sprzęt optyczny (mikroskopy badawcze
i stereoskopowe) i bezpiecznie pracuje
z zakonserwowanym materiałem; posługuje się
sprzętem do pozyskiwania bezkręgowców;
przeprowadza obserwacje w terenie; interpretuje
i omawia wyniki oraz formułuje adekwatne wnioski
wykorzystując terminologię naukową z zakresu biologii

KB_P6S_UW05,
KB_P6S_UW06

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach
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U2

rozpoznawać przedstawicieli poszczególnych gromad
zwierząt oraz, w odniesieniu do fauny krajowej –
przedstawicieli rzędów (lub niższych kategorii
systematycznych – w przypadku taksonów
chronionych lub charakteryzujących się znaczeniem
praktycznym)

KB_P6S_UW09,
KB_P6S_UW10

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Udział w
dyskusji, Zaliczenie
zeszytu z kompletem
samodzielnie
wykonanych rycin,
obrazujących struktury
morfologiczne obiektów
poddanych obserwacji
pod mikroskopem lub
metodą bezpośrednią

U3
zastosować techniki badawcze (metody zbioru,
konserwacji, preparacji, obserwacji i oznaczania)
aplikowane w odniesieniu do różnych grup zwierząt

KB_P6S_UU16 Aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 systematycznej aktualizacji wiedzy z zakresu biologii KB_P6S_KK01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

K2 oceny znaczenia bioróżnorodności; dba o jakość
środowiska naturalnego KB_P6S_KO03

Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaliczenie zeszytu z
kompletem samodzielnie
wykonanych rycin,
obrazujących struktury
morfologiczne obiektów
poddanych obserwacji
pod mikroskopem lub
metodą bezpośrednią

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 20

Ćwiczenia terenowe 10

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Udział w egzaminie 2

Konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
57

ECTS
2.0
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Protostomia, Ecdysozoa: Onychophora – pazurnice (pratchawce); Tardigrada –
niesporczaki.

2. Protostomia, Ecdysozoa: Arthropoda – stawonogi: Trilobita – trylobity; Crustacea –
skorupiaki, cz. 1 (systematyka i filogeneza; morfologia).

3. Protostomia, Ecdysozoa: Arthropoda – stawonogi: Crustacea – skorupiaki, cz. 2
(rozmnażanie, cykle życiowe, znaczenie).

4. Protostomia, Ecdysozoa: Arthropoda – stawonogi: Myriapoda – wije.

5. Protostomia, Ecdysozoa: Arthropoda – stawonogi: Hexapoda, I: Entognatha –
skrytoszczękie, Insecta – owady: Archaeognatha, Zygentoma.

6. Protostomia, Ecdysozoa: Arthropoda – stawonogi: Hexapoda, II: Insecta – owady:
Pterygota, cz. 1 (systematyka i filogeneza; morfologia).

7. Protostomia, Ecdysozoa: Arthropoda – stawonogi: Hexapoda, II: Insecta – owady:
Pterygota, cz. 2 (strategie pokarmowe).

8. Protostomia, Ecdysozoa: Arthropoda – stawonogi: Hexapoda, II: Insecta – owady:
Pterygota, cz. 3 (rozmnażanie, cykle życiowe).

9. Protostomia, Ecdysozoa: Arthropoda – stawonogi: Hexapoda, II: Insecta – owady:
Pterygota, cz. 4 (znaczenie).

10. Protostomia, Ecdysozoa: Arthropoda – stawonogi: Hexapoda, II: Insecta – owady:
Pterygota, cz. 5 (przegląd rzędów).

11. Protostomia, Ecdysozoa: Arthropoda – stawonogi: Chelicerata –
szczękoczułkowce: Merostomata – staroraki, Pantopoda – kikutnice, Arachnida –
pajęczaki, cz. 1 (systematyka i filogeneza; morfologia).

12. Protostomia, Ecdysozoa: Arthropoda – stawonogi: Chelicerata –
szczękoczułkowce: Arachnida – pajęczaki, cz. 2 (rozmnażanie, cykle życiowe,
znaczenie).

13. Protostomia, Ecdysozoa: Arthropoda – stawonogi: Chelicerata –
szczękoczułkowce: Arachnida – pajęczaki, cz. 3 (przegląd rzędów).

14. Deuterostomia: Echinodermata – szkarłupnie: Crinoidea – liliowce; Asteroidea –
rozgwiazdy, Ophiuroidea – wężowidła, Echinoidea – jeżowce, Holothuroidea –
strzykwy.

15. Deuterostomia: Hemichordata – półstrunowce; Chordata – strunowce (Tunicata –
osłonice, Cephalochordata – głowostrunowce).

Wykład
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2.

1. Arthropoda: Crustacea – skorupiaki: Branchiopoda: Daphnia pulex; Maxillipoda:
Thecostraca – Cirripedia, Copepoda – Cyclops sp., Branchiura – Argulus foliaceus,
Ostracoda, Malacostraca – rakowce (pancerzowce): Gammarus sp., Saduria
entomon, Astacus astacus, Orconectes limosus, Eriocheir sinensis.

2. Arthropoda: Myriapoda – wije: Chilopoda (pareczniki = jednoparce): Lithobius sp.,
Chilopoda sp. – aparat gębowy; Diplopoda (dwuparce): Diplopoda sp.; Symphyla
(drobnonogi = pierwowije); Pauropoda (skąponogi). Entognatha: Protura –
pierwogonki; Collembola – skoczogonki: Tetradontophora bielanensis, Collembola
sp.; Diplura – widłogonki; Insecta – owady: Microcoryphia – przerzutki; Thysanura –
szczeciogonki właściwe: Lepisma saccharina.

3. Arthropoda: Insecta – owady: Pterygota – owady uskrzydlone: Odonatoidea:
Odonata – ważki. Orthopteroidea: Blattodea – karaczany (hełmce): Blatta orientalis,
Blatella germanica, Gromphadorhina portentosa, Blaberus giganteus; Mantoptera
(Mantodea) – modliszki; Isoptera – termity (bielce): polimorfizm (forma uskrzydlona,
żołnierz, robotnica); Dermaptera – skorki; Orthoptera – prostoskrzydłe: Gryllus
bimaculatus (larwa), Gryllotalpa gryllotalpa, Locusta sp., Tettigonia viridissima,
Gryllus campestris.

4. Arthropoda: Insecta – owady: Pterygota – owady uskrzydlone: Hemipteroidea:
Psocoptera – gryzki; Thysanoptera – przylżeńce; Hemiptera – pluskwiaki: Cicadodea
(skoczki): Cicadidae (piewiki); Aphidodea (mszyce): forma bezskrzydła i uskrzydlona;
Cimex lectularius, Pyrrhocoris apterus, Notonecta glauca.

5. Arthropoda: Insecta – owady: Pterygota – owady uskrzydlone: Hemipteroidea:
Mallophaga (wszoły): wszoły głaszczkowe:Menopon gallinae, Trimenopon hispidum;
wszoły bezgłaszczkowe: Trichodectes canis, Goniodes pavonis, Gonioctes gallinae,
Bovicola bovis, Bovicola caprae; Anoplura (wszy): Pediculus humanus vestimenti,
Haematopinus suis, Linognathus vituli. Neuropteroidea: Neuroptera – siatkoskrzydłe:
Chrysopa carnea. Coleopteroidea: Coleoptera – chrząszcze: Scarabaeidae
(żukowate): Melolontha melolontha, Geotrupes sp., Cetonia aurata; Chrysomelidae
(stonkowate): Leptinotarsa decemlineata; Carabidae (biegaczowate); Cerambycidae
(kózkowate): Cerambyx cerdo; Tenebrionidae (czarnuchowate): Tenebrio molitor –
larwa, poczwarka, imago; Dytiscidae (pływakowate): Dytiscus sp.; Scolytidae
(kornikowate); Curculionidae (ryjkowcowate): Sitophilus granarius; Coccinellidae
(biedronkowate): Coccinella semptempunctata. Mecopteroidea: Mecoptera – wojsiłki:
Panorpa sp.

6. Arthropoda: Insecta – owady: Pterygota – owady uskrzydlone: Mecopteroidea:
Lepidoptera – motyle (łuskoskrzydłe): Sphingidae (zawisakowate); Nymphalidae
(rusałkowate); Pieridae (bielinkowate); Bombycidae (prządkowate): Bombyx mori;
Saturnidae (pawicowate): Antheraea pernyi; łuski motyla; Hymenoptera – błonkówki:
Formicidae (mrówkowate): Monomorium pharaonis; Vespidae (osowate): Vespa
crabro; Apidae (pszczołowate): Apis mellifera, Bombus sp.; Siphonaptera (pchły):
Leptopsylla segnis, Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis, Ctenophtalmus
agyrtes, Megabothris turbidus. Diptera – muchówki: Nycteribidae (mrokawki);
Syrphidae (bzygowate); Muscidae (muchowate); Ceratopogonidae (kuczmany):
Culicoides pulicaris, Culicoides punctatus; Oestridae (gzowate): Hypodermatidae:
Hypoderma bovis (larwa), Hypoderma lineatum (larwa), Gasterophilidae:
Gasterophilus intestinalis (larwa); Hippoboscidae (wpleszczowate): Melophagus
ovinus; Asilidae (łowikowate): Asilus sp.

7. Arthropoda: Chelicerata: Arachnida: Araneae (pająki); Opiliones (kosarze);
Scorpiones (skorpiony); Pseudoscorpiones (zaleszczotki).

8. Arthropoda: Chelicerata: Arachnida: roztocze Mesostigmata: Varroa destructor,
Laelaps agilis, Macrocheles sp., Parasitus sp., Dermanyssus gallinae. Ixodida: Ixodes
ricinus – larwa i stadium postlarwalne, Argas polonicus.

9. Arthropoda: roztocze Prostigmata: Cheyletus sp., Acaridida: Sarcoptes ovis.

10. Pantopoda – kikutnice. Echinodermata – szkarłupnie: Asteroidea (rozgwiazdy) –
morfologia; Ophiuroidea (wężowidła); Echinoidea (jeżowce); Holothuroidea
(strzykwy).

Ćwiczenia laboratoryjne
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3.

1. Ogólna charakterystyka metod odławiania bezkręgowców (metody jakościowe i
ilościowe).

2. Pobranie prób do ekstrakcji bezkręgowców w aparatach Tullgrena (próby
przesiewane i bez przesiewania). Umieszczenie prób w aparatach Tullgrena.

3. Odławianie bezkręgowców metodą ‘na upatrzonego’, przy użyciu czerpaka
entomologicznego i poprzez przesiewanie na ‘białą płachtę’.

Ćwiczenia terenowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia

Udział
procentowy

w ocenie
łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne
Zaliczenie pisemne, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie zeszytu z kompletem samodzielnie wykonanych rycin, obrazujących
struktury morfologiczne obiektów poddanych obserwacji pod mikroskopem lub
metodą bezpośrednią

35%

Ćwiczenia terenowe Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji 15%

Wymagania wstępne
Zoologia bezkręgowców I

Literatura
Obowiązkowa

Błaszak Cz. (red.). Zoologia t. 2. Stawonogi. PWN, Warszawa, 20111.
Błaszak Cz. (red.): Zoologia t. 1. Bezkręgowce. PWN, Warszawa, 20092.
Gundłach J.L., Sadzikowski A.B.: Parazytologia i parazytozy zwierząt. PWRiL, Warszawa, 20043.

Dodatkowa

Brusca, R. C. and G. J. Brusca. Invertebrates. Second edition. Sinauer Associates, Inc. Publ., 20041.
Futuyma D.J.: Ewolucja. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 20052.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

KB_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do systematycznego aktualizowania wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin
pokrewnych, uznaje jej znaczenie poznawcze. Ocenia krytycznie posiadaną wiedzę

KB_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia bioróżnorodności. Aktywnie propaguje ochronę i dba o
jakość środowiska naturalnego w dobrze rozumianym interesie społecznym

KB_P6S_UU16 Absolwent potrafi realizować poszerzanie wiedzy szczególnie z zakresu zagadnień biologicznych i własne
uczenie się przez całe życie.

KB_P6S_UW05
Absolwent potrafi prawidłowo przeprowadzać obserwacje w laboratoriach biologicznych i w terenie.
Interpretuje wyniki oraz formułuje wnioski, wykorzystując terminologię naukową z zakresu biologii
korzystając z technik informatycznych.

KB_P6S_UW06 Absolwent potrafi przeprowadzać w warunkach laboratoryjnych obserwacje cykli życiowych organizmów
zwierzęcych i roślinnych.

KB_P6S_UW09 Absolwent potrafi oznaczać przynależność taksonomiczną organizmów na podstawie ich morfologii.
Interpretuje cechy morfologiczne, fizjologiczne i behawioralne w kontekście ewolucyjnym.

KB_P6S_UW10 Absolwent potrafi objaśniać interakcje między poszczególnymi elementami ekosystemu w różnych
strefach geograficznych. Identyfikuje zagrożenia środowiska naturalnego.

KB_P6S_WG05 Absolwent zna i rozumie budowę organizmów żywych na każdym poziomie organizacyjnym. Rozumie
procesy adaptacyjne w kontekście zmian morfologii, funkcji i środowiska.

KB_P6S_WG07 Absolwent zna i rozumie sposoby rozmnażania organizmów żywych. Rozumie proces gametogenezy i
opisuje etapy ontogenezy głównych taksonów.

KB_P6S_WG11
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorię systematyki, historię jej rozwoju, sposoby i
kryteria klasyfikacji organizmów. Rozróżnia taksony roślin oraz zwierząt i opisuje je w aspekcie
ewolucyjnym.

KB_P6S_WG15 Absolwent zna i rozumie najbardziej przydatne metody w badaniach biologicznych. Zna sposoby
pozyskiwania i kolekcjonowania okazów przyrodniczych.


