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Cel modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualną 

problematyką parazytologicznych zagrożeń zdrowia ludzi 

i zwierząt na tle zmian klimatu. Poznanie podstawowych 

metod identyfikacji czynników zakażenia w odniesieniu 

do oddziaływania czynników środowiskowych na 

pasożyty.  Zaznajomienie z  zasadami profilaktyki  

i leczenia parazytoz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Zoologia i fizjologia zwierząt 

Treści programowe modułu  

 

Identyfikacja i charakterystyka taksonów pasożytów. 

Poznanie kierunków adaptacji morfologicznych, 

anatomicznych i behawioralnych  pasożytów do 

zajmowanych siedlisk. Przedstawienie antagonistycznego 

i synergistycznego oddziaływania czynników 

środowiskowych na biologię pasożytów, wektorów 

pasożytów i żywicieli w zależności od zmian klimatu. 

Typy układów pasożyt-żywiciel i wpływ klimatu na ten 

model zależności. Rodzaje pasożytnictwa – parateniczne, 

fakultatywne, obligatoryjne, czasowe, imaginalne, 

larwalne, inkwilinizm, gniazdowe, społeczne, 

wewnętrzne, zewnętrzne, kosmopolityczne, mono- oligo-, 

polikseniczne, lęgowe. Poznanie podstawowych pojęć 

związanych z pasożytnictwem. Znaczenie sanitarne, 

zoohigieniczne i ekonomiczne parazytoz. Parazytozy koni, 

bydła, świń, ptaków, zwierząt futerkowych, psów i kotów. 

Parazytozy ludzi – hodowców zwierząt w zależności od 

zmian klimatu. 
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Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady – prezentacja multimedialna /Power Point/,  

ćwiczenia – prezentacja multimedialna, preparaty 

mikroskopowe i makroskopowe, okazy utrwalone 

bezkręgowców i kręgowców, tematyczne filmy 

przyrodnicze. Wykorzystanie mikroskopów, lup oraz 

aparatury audiowizualnej. 

 


