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I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:
A gerinctelen állatok testfelépítésének, életműködésének és rendszerének részletes
megismertetése, különös tekintettel az ízeltlábúak (Arthropoda) törzsére.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
Előadás:
Az állattan főbb diszciplínáinak áttekintése, a tárgy oktatásának célja és feladata.
Általános állattan: állatmorfológia (állati test felépítése, alapfogalmak), sejttan
(felépítés, alkotóelemek), szövettan (állati szövetféleségek jellemzői), szervtan
(kialakulás, csoportosítás, szerep), életműködéstan (kémiai felépítés,
energiafolyamatok, egyedfejlődés), törzsfejlődéstan (alapfogalmak, származástan
és örökléstan, evolúciós alapfogalmak és fejlődési irányok) (25%).
Részletes állattan: Állattörzsek általános jellemzői, rendszertani csoportok
áttekintése. Az erdőgazdálkodás és erdővédelem szempontjából kiemelt
jelentőséggel bíró fajok részletes jellemzése.
Gyakorlat:
Mikroszkóp használat alapjai. Rovargyűjtés és preparálás, gyűjtemény készítése.
Állathatározó használata.
Rendszertani csoportok áttekintése.
Az erdőgazdálkodás és erdővédelem szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró
fajok részletes bemutatása, határozása.
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II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
Az előadások hagyományos módon, de korszerű oktatástechnikai eszközök bevonásával (projektor,
videó, számítógép, stb.) kerülnek megtartásra.
A gyakorlatok során önálló munka, gyakorlatvezetői ismertetés, rovarpreparátumok határozása
szerepel. Ezt kiegészítendő, illetve a vizsgára való felkészülést segíti elő az intézeti honlapon
található oktatási segédanyag.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:

•
•
•

készség szintjén legyenek tisztában a gerinctelen állatfajok anatómiájával,
életműködésével, illetve az erdészeti szempontból jelentőséggel bíró fajok életmódjával,
jártasság szintjén legyenek tisztában a főbb rendszertani csoportok jellemzőivel,
ismereti szinten legyenek tájékozottak a gerinctelen állatok és környezetük kapcsolatával.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Az előadásokon és a gyakorlatokon való részvétel kötelező, a félév igazolásának feltétele. A
gyakorlatokon rendszeres, tudásszintet felmérő dolgozatok készülnek, melyek sikeres megírása
(min. 60%) a félévaláírás további feltétele. Rovargyűjtemény leadása legkésőbb a szorgalmi időszak
utolsó napján.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
A felmérő dolgozatok 20%-ban beszámítanak a kollokvium érdemjegyébe.
A számonkérés módja: írásbeli felkészülés után szóbeli felelet.
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