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Dalyko anotacija 

Zoologijos  tyrimų sritis, istorija. Zoologinės nomenklatūros principai. Klasifikacijos  

principai. Filogenetinė analizė. Gyvūno kūno sandara: simetrija, gemaliniai lapeliai ir kūno 

ertmės; judėjimas ir atraminė sistema; mityba (viduląstelinis ir ekstraląstelinis virškinimas; 

mitybinės strategijos); šalinimas ir osmoreguliacija; apytakinės sitemos ir dujų apykaita; 

nervų sistemos ir jutimo organai; hormoninės reguliacija, feromonai; dauginimasis. Tipų 

Sarcomastigophora, Apicomplexa, Ciliophora ir Myxozoa sistematinis skirstymas bei 

pagrindiniai sandaros, gyvenimo būdo, vystymosi  ir ekologijos bruožai, būdingiausi  atstovai. 

Subkaralystė Metazoa; jai priklausančių tipų apžvalga, sandara, vystymasis, būdingiausi 

atstovai. Tipų Porifera, Coelenterata, Ctenophora pagrindiniai sandaros, vystymosi, gyvenimo 

būdo ir ekologijos bruožai, sistematinis  skirstymas, filogenetiniai ryšiai, būdingiausi  

atstovai, jų charakteristikos. Tipo Platyhelminthes pagrindiniai sandaros, dauginimosi, 

vystymosi ir ekologijos bruožai bei sistematinis skirstymas. Būdingiausi žmogaus ir gyvūnų 

parazitai. Jų vystymasis, užsikrėtimo  keliai  ir profilaktika. Tipų Gnathostomulida, Nemertea, 

Gastrotricha pagrindiniai sandaros, gyvenimo būdo ir ekologijos bruožai, būdingiausi  

atstovai. Tipo Nemata pagrindiniai sandaros, dauginimosi, vystymosi ir ekologijos bruožai bei 

sistematinis skirstymas. Parazitinės apvaliosios kirmėlės (augalų, gyvūnų ir žmogaus 

parazitai), jų vystymasis, sukeliami susirgimai, apsaugos priemonės.Tipų Rotifera, 

Kinorhyncha, Priapula, Nematomorpha, Acanthocephala, Entoprocta, Loricifera, Cycliophora, 

Annelida, Echiurida, Sipunculida pagrindiniai sandaros, gyvenimo būdo ir ekologijos bruožai, 

sistematinis  skirstymas, būdingiausi atstovai. Tipai Onychophora ir Tardigrada – sandara, 

sistematika, filogenetiniai ryšiai ir būdingiausi atstovai. Tipas Arthropoda - pagrindiniai 

sandaros  bruožai. Potipių Crustacea, Trilobitomorpha, Chelicerata, Myriapoda ir Hexapoda 

pagrindiniai sandaros, vystymosi, gyvenimo būdo ir ekologijos bruožai, sistematinis 

skirstymas, būdingiausi atstovai. Tipų Mollusca, Bryozoa, Branchiopoda, pagrindiniai 

sandaros bruožai, sistematinis skirstymas, būdingiausi  atstovai ir filogenetiniai ryšiai. 

Antriniaburnių charakteristika, vystymosi ypatumai. Tipas Echinodermata pagrindiniai 

sandaros bruožai, sistematinis skirstymas, būdingiausi  atstovai, filogenetiniai ryšiai. Tipas 

Chaetognatha – sandara, atstovai, sistematinis skirstymas ir reikšmė. 

Chordinių tipo charakteristika ir sistematika, fiziologiniai, biocheminiai ir ekologiniai 

ypatumai. Žemesniųjų chordinių gyvūnų mityba ir dauginimasis, miochordalinis kompleksas, 

nervų sistemos evoliucija. Gaubtagyvių sandaros ir biologijos  bruožai. Iešmučio sandara, 

biologija ir vystymasis. Stuburinių gyvūnų potipio charakteristika, kūno sandara. Stuburinių 

kilmės teorijos bei atskirų klasių evoliucija. Apskritažiomenių,  kremzlinių ir kaulinių žuvų 

bei varliagyvių biologija,  sistematika,  paplitimas ir ekologija. Pagrindinės  amnijotų  

aromorfozės,  kilmė ir evoliucija. Roplių klasės charakteristika, sistematika, paplitimas ir  

etoekologija. Paukščių klasės bruožai – kūno danga, plunksnų sandara ir funkcijos, skeletas, 



vidaus organų sistemos, jutimo  organai ir nervų sistema. Paukščių kilmė, elgsena, sistematika  

ir paplitimas. Žinduolių klasės charakteristika, kūno sandara ir fiziologija. Plaukų sandara, 

odos liaukos, kaukolės, skeleto, dantų sandara, vidaus organų sistemos. Žinduolių veisimasis, 

elgsena, populiacijų erdvinė–etologinė struktūra. Žinduolių kilmė, sistematika,  paplitimas.  
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