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Ćwiczenie nr 1 (Zoologia) 

Regnum: ANIMALIA 

Subregnum: Parazoa 

Ph: Spongiaria 

 

1. Obejrzeć i wykonać 3 rysunki różnych szkieletów gąbek: 

a) mineralny – różne formy igieł (mikrosklery, megasklery) 

b) mineralno-sponginowy (fragment sponginy + mikrosklery, megasklery) 

c) sponginowy (fragment sponginy) 

 

2. Obejrzeć formy przetrwalnikowe gąbek słodkowodnych - gemule i 

narysować amfidyski. 

 

3. Obejrzeć różne gatunki gąbek: 

Euplectella aspergilum, Spongilla lacustris, Euphydatia fluviatilis, Spongia 

officinalis 

 

4. Przy pomocy dostępnych podręczników napisz pełną systematykę wyżej 

wymienionych gatunków i określ środowisko występowania. 

 

Subregnum: Metazoa 

Ph.: Cnidaria 

 

5. Na wybranych przykładach dokonaj analizy ogólnego planu budowy 

parzydełkowców, ze zwróceniem szczególnej uwagi na cechy diagnostyczne.  

narysuj 

a) Hydra vulgaris (budowa polipa: pokrój ciała),  

    Cordylophora sp.(fragment kolonii) lub Obelia sp. (fragment kolonii),  

    Actinia equina (pokrój ciała) 

b). dokonaj analizy budowy hydromeduzy i scyfomeduzy. Różnice i 

podobieństwa  podaj w tabelce. 

 

6.Obejrzyj różne gatunki Cnidaria, porównaj ich budowę i przy pomocy 

podręczników podaj ich klasyfikację. Wykaz gatunków prezentowanych na 

ćwiczeniach: Hydra vulgaris, Obelia sp., Cordylophora sp., Laomedea sp. 

Physalia sp., Aurelia aurita, Actinia equina, Acropora sp., Meandrina sp., 

Fungia sp., Gorgonia sp., Pennatula sp., 

 

 

 

Objaśnienia: 

 

 

 

ad.5a obserwacja: 

 

Hydra sp.: tentacula (czułki), hypostom (wzgórek gębowy), stopa, trzon 

ciała; 

 

Cordylophora sp. hydrant, perisark (peryderma), cenosark (hydrokaulus), 

gonofory siedzące, gonangium bez gonoteki 

 

Obelia sp. perisark (peryderma), cenosark, hydrant, hydroteka, 

blastostyl, gonoteka, gonangium; 

 

Actinia equina  - wieniec czułków, tarcza okołogębowa, otwór gębowy, 

podeszwa, trzon ciała. 

 

ad.5b obserwacja: 

 

hydromeduza: - gonady, manubrium, tentacula, otwór gębowy,  

kanał okrężny, kanał promienisty, żagielek; 

 

scyphomeduza: - płaty gębowe, otwór gębowy,  kanały układu 

gastrowaskularnego (radialne, adradialne, periradialne, interradialne), 

kanał okrężny, czułki, gonady.  
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Ćwiczenie nr 2 (Zoologia)  

 

Ph: Platyhelminthes 

 

1.Cechy diagnostyczne wolnożyjących robaków płaskich: 

a. zaobserwować różne kształty ciała i rozmieszczenie oczu różnych  

   gatunków wirków (Planaria alpina, Dendrocoelum lacteum, Polycelis 

nigra) 

       b. dokonać analizy układu pokarmowego wirka trójjelitowego. 

 

2. Cechy diagnostyczne pasożytniczych robaków płaskich: 

 

a. obejrzeć i narysować narządy przyczepu wybranych przedstawicieli    

     przywr  i tasiemców; 

b. obejrzeć układ pokarmowy przywr  

     c. dokonać analizy porównawczej układu rozrodczego hermafrodytycznego     

        wybranych gatunków przywr i tasiemców. 

 

3. Po dokładnym obejrzeniu podaj systematykę prezentowanych na ćwiczeniach 

robaków płaskich: 

 

Planaria alpina, Dendrocoelum lacteum, Fasciola hepatica, Polystoma sp., 

Caryophyllaeus sp., Taenia solium, Diphyllobothrium latum, Dipylidium 

caninum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

 

ad.1a. para oczu położona,  liczne oczka 

ad.1b. obserwacja: gardziel, jelito (trzy gałęzie: gałąź przednia, dwie gałęzie 

tylno- boczne). 

ad.2a. rysunki:  

Polystoma sp. -opisthohaptor (tarcza czepna): przyssawki, haki;  

Taenia solium - scolex (główka): wieniec haczyków, acetabulae (przyssawki), 

szyjka; 

Obserwacja: Diphyllobothrium latum – bruzdy przyssawkowe  

ad. 2b. obserwacja: Fasciola hepatica (motylica wątrobowa) lub Dicrocoelium 

dendriticum – motyliczka ; otwór gębowy na dnie przyssawki przedniej, 

gardziel, jelito rozdzielone na dwa pnie. 

ad.2c. obserwacja:  

przywry digeniczne: Dicrocoelium dendriticum lub Fasciola hepatica:  

Męski: testes (jądra), nasieniowód (vas deferens), torebka prąciowa z narządem 

kopulacyjnym (prącie), jeden lub dwa pęcherzyki nasienne, przewód 

wytryskowy. W preparacie nie widoczne są: pęcherzyki nasienne, przewód 

wytryskowy)  

Żeński:  jajnik pojedynczy  (ovarium), jajowód krótki (oviductus), ootyp 

(rozszerzenie jajowodu), zbiornik nasienny (receptaculum seminis), kanał 

Laurera, gruczoł Mehlisa, żółtniki (vitellaria) z kanałem żółtnikowym, macica 

(uterus), dojrzałe jaja w macicy. W preparatach nie widoczny jest : kanał  

Laurera, gruczoł Mehlisa, kanał żółtnikowy 

Tasiemce członowane: męski układ rozrodczy: liczne jądra, kanaliki nasienne, 

nasieniowód, pęcherzyk nasienny, narząd kopulacyjny (prącie) z przewodem 

wytryskowym, przedsionek płciowy (wspólny dla żeńskiego i męskiego układu 

rozrodczego). 

Tasiemce: żeński układ rozrodczy: jeden jajnik dwupłatowy,  jajowód, owikapt, 

ootyp, zbiornik nasienia, pochwa uchodząca do przedsionka płciowego, żółtniki, 

gruczoł Mehlisa, macica.  

 



 3 

Ćwiczenie nr 3 (Zoologia) 

 

Ph: Aschelminthes 

Cl:Nematoda 

 

1. Cechy diagnostyczne nicieni: 

a) Ascaris suum – anatomia samca i samicy: dokonaj analizy układu 

pokarmowego i rozrodczego (preparat totalny) . 

b) Ascaris suum – przekrój poprzeczny przez ciało samicy (preparat 

mikroskopowy). 

2. Obserwacja nicieni pasożytniczych prezentowanych na ćwiczeniach: 

Ascaris suum, Parascaris equorum (preparat totalny)  

Enterobius vermicularis (preparat mikroskopowy) 

Trichinella spiralis (preparat mikroskopowy, larwa w mięśniach) 

Trichocephalus sp.(preparat mikroskopowy) 

 

Ph: Rotifera 

3. Analiza budowy wrotków  

4. Obserwacja żywych przedstawicieli wrotków (obserwacja aparatu wrotnego) 

 

 

Objaśnienia: 

 

ad.1a.obserwacja: 

gardziel (pharynx), przełyk (oesophagus), jelito środkowe, wałki 

hypodermalne, jajnik (ovarium), jajowód (oviductus), macica (uterus), 

pochwa (vagina), jądro (testis), nasieniowód (vas deferens), przewód 

wytryskowy (ductus  ejaculatorius). 

ad. 1b. obserwacja: oskórek, hypoderma, wałki hypodermalne, mięśnie  

podłużne, przekrój przez kanał wydalniczy, przekrój przez jelito lub inne 

narządy wewnętrzne (jajnik, jajowód). 

ad. 3. aparat wrotny, otwór gębowy, gardziel, aparat żujący, przełyk, żołądek,  

jajnik, żółtniki, jelito, pęcherz moczowy, gruczoł cementowy. 
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Ćwiczenie nr 4 (Zoologia) 

 

Ph: Mollusca 

1. Cechy diagnostyczne Mollusca: 

a) budowa muszli mięczaków (Chiton sp., Helix pomatia, Mya arenaria, 

Dentalium sp., Nautilus sp., Sepia oficinalis).  

Rysunek muszli chitona, ślimaka i małża. 

Obserwacje muszli: Dentalium sp., Nautilius sp. Sepia sp., 

 

b) analiza porównawcza budowy zewnętrznej  i wewnętrznej wybranych 

przedstawicieli mięczaków:  

Chiton sp., Helix pomatia lub inny przedstawicieli ślimaków 

Unio sp., Loligo  sp., Octopus sp. 

Zestawienie cech diagnostycznych podaj w tabelce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

1a. rysunki:  

muszla chitona: 8 płytek pokrytych tegumentum, wyrostki płytek zbudowanych 

z articulamentum, blaszki gładkie i blaszki strzępiaste; 

muszla slimaka: wysokość i szerokość muszli, szczyt (apex), skręt (anfracus), 

skrętka (spira), szew (sutura), dołek osiowy (umbilicus), otwór  muszli 

(apertura), warga wewnętrzna, wieczko (operculum); 

muszla małża: wierzchołek (apex), linia płaszcza, zatoka linii płaszcza, odciski 

mięśni zwieraczy: przedniego i tylnego; więzadło (ligamentum), zamek (cardo), 

linie przyrostów; 

obserwacje: 

muszla Dentalium sp. otwór muszli 

muszla Nautilius sp (Łodzik): ściana muszli, komory, przegrody między 

komorami, syfon; 

muszla Sepia sp.: proostracum, phragmoconus, rostrum; 

 ad.1b:  obserwacja 

morfologia Chitona sp.: głowa, otwór gębowy, noga, odbyt, skrzela typu 

ctenidia, brzeg płaszcza i bruzda płaszczowa; estety w płytkach; 

morfologia Helix sp: głowa, czułki, krawędź płaszcza, noga, otwór płucny, 

otwór płciowy, muszla. 

morfologia Loligo sp.: głowa, otwór gębowy, oczy, fałd płaszcza (pallium), jama 

płaszczowa, ramiona (8 krótkich i 2 długie), lejek (infundibulum), płetwy 

skórne, ctenidium, worek trzewiowy, jelito. 

morfologia Octopus sp.: głowa, oczy, ramiona (8 z przyssawkami bez 

chitynowych haków), lejek, krótkie ciało okryte płaszczem.    

anatomia Unio sp.: opis podany na preparacie (przedsionek serca, komora serca, 

jelito, wątroba, narząd Kebera, narząd Bojanusa, syfon wpustowy i wypustowy). 
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Ćwiczenie nr 5 (Zoologia)  

 

Ph: Mollusca 

1. Przegląd systematyczny mięczaków z kolekcji Katedry:  

Oznaczanie według muszli niektórych mięczaków występujących w 

Polsce (Gastropoda) i małży (Bivalvia). Oznaczone okazy wpisać do 

zeszytu zgodnie z obowiązującą systematyką (podać typ, gromadę 

podgromadę, rząd i rodzinę) oraz z notatką o miejscach ich 

występowania. Przykładowe gatunki podano w opisie. 

2. Zapoznanie się z przedstawicielami mięczaków, podlegającymi prawnej 

ochronie w Polsce. Wymień kilka gatunków ślimaków i małż 

podlegających ochronie ścisłej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.1. Typ: Mollusca (mięczaki) 

Gromada: Gastropoda (ślimaki) 

Podgromada: Prosobranchia (przodoskrzelne):  

obserwacja: Theodoxus fluviatilis (rozdepka rzeczna), Viviparus viviparus 

(żyworódka), Bithynia tentaculata (zagrzebka pospolita) 

 

Podgromada: Pulmonata (płucodyszne) 

Helix pomatia (ślimak winniczek), Helix lutescens (ślimak żółtawy), Lymnea 

stagnalis (błotniarka stawowa), Radix auricularia (błotniarka uszata), 

Planorbarius corneus (zatoczek rogowy), Cepea nemoralis (ślimak gajowy), 

Bradybaena fruticum (zaroślarka), Arianta arbustorum (ślimak zaroślowy), 

Helicella obvia (ślimak przydrożny), Helicigona lapicida (ślimak 

ostrokrawędzisty), Helicodonta obvoluta (ślimak obrzeżony), Laciniaria 

biplicata (świdrzyk). 

 

Gromada: Bivalvia (małże) 

Unio sp. (skójka), Anodonta sp. (szczeżuja), Mytilus edulis (omułek),  

Macoma baltica (rogowiec), Cardium edule (sercówka), Mya arenaria 

(małgiew), Sphaerium corneum (gałeczka rogowa), Dreissena polymorpha 

(racicznica). 
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Ćwiczenie nr 6 (Zoologia) 

 

Ph: Annelida 

1. Cechy diagnostyczne pierścienic: 

a) obserwacja budowy zewnętrznej przedstawicieli różnych gromad 

pierścienic (Nereis sp., Arenicola marina, Lumbricus terrestris, Hirudo 

medicinalis). Różnice i podobieństwa podaj w tabelce.  

b) rysunek parapodium Nereis sp  (preparat mikroskopowy) 

c) analiza budowy wewnętrznej Lumbricus sp. ze szczególnym 

uwzględnieniem budowy wora powłokowo- mięśniowego i metamerii 

niektórych układów. 

2. Podaj systematykę prezentowanych na ćwiczeniach pierścienic: Nereis sp., 

Arenicola marina, Spirorbis borealis, Lumbricus terrestris, Tubifex tubifex, 

Hirudo medicinalis, Piscicola geometra. Wyszukaj w podręcznikach miejsca 

ich występowania. Zaznacz, który gatunek pierścienicy jest gatunkiem 

prawnie chronionym w Polsce.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

ad.1a.obserwacja: 

Nereis sp., głowa (caput), segment przedgębowy (prostomium), oczy (oculi), 

segment gębowy (peristomium), segmenty korpusu, ostatni segment ciała 

(pygidium), szczecinki, parapodia (gałąź grzbietowa notopodium; wąs 

grzbietowy, dwa języczki szczecinki, szczecinka podpierająca, gałąź brzuszna 

neuropodium, wąs brzuszny, dwa języczki  dwie pary szczecinek, szczecinka 

podpierająca. 

Arenicola marina: przednia część ciała szersza, tylna przechodząca w wąski 

ogon (bez szczecinek). Skrzela (branchiae)(notopodium) jako grube pęczki lub 

cienkie nitki obecne od siódmego segmentu. Neuropodia segmentów 

skrzelonośnych zbliżone środkowo-brzusznie (widoczne jako zgrubienia-

wałeczki). 

Lumbricus terrestris: prostomium, szczecinki boczne, szczecinki brzuszne, 

siodełko, męski otwór płciowy, żeński otwór płciowy. 

Hirudo medicinalis:  przyssawka przednia i tylna  

ad.1b. rysunek-parapodia (gałąź grzbietowa notopodium; wąs grzbietowy, dwa 

języczki szczecinki, szczecinka podpierająca, gałąź brzuszna neuropodium, wąs 

brzuszny, dwa języczki, dwie pary szczecinek, szczecinka podpierająca) 

ad.1c.obserwacja: 

Lumbricus sp: oskórek, nabłonek, mięśnie okrężne, podłużne, skośne; otrzewna 

ścienna (somatopleura), otrzewna jelitowa (splanchnopleura), wtórna jama ciała 

(coeloma), jelito z tyflosolisem, komórki chloragogenowe, brzuszny łańcuszek 

nerwowy, metanefridium, naczynia krwionośne. 
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Ćwiczenie nr 7 (Zoologia) 

 

Ph: Arthropoda 

1. Cechy diagnostyczne i klasyfikacja w obrębie podtypu Cheilcerata. 

   

a) Porównanie tagmizacji ciała u wybranych przedstawicieli Chelicerata:  

Obserwacja: Limulus polyphemus, Buthus sp., Chelifer cancriodes, Araneus 

diadematus, Phalangium opilio, Ixodes ricinus (zestawienie cech i 

systematykę  podaj w tabelce 1) 

 

2. Analiza porównawcza morfologii zewnętrznej wybranych gatunków 

a) dokonaj analizy porównawczej: chelicer, pedipalpi i odnóży krocznych. 

Rysunek 1. chelicerae u Chelifer sp. lub Phalangium opilio.  

Rysunek 2.  pedialpi u Phalangium opilio 

Rysunek 3. odnóże kroczne z wyrostkiem żującym u Phalangium opilio 

Obserwacja odnóży u Limulus polyphemus, Buthus sp., Araneus sp, Ixodes 

ricinus; 

 

b) Rysunek 4. Analiza budowy kądziołków przędnych (thelae) u Araneus sp -. 

c) analiza porównawcza zewnętrznych elementów układu oddechowego 

 

3. Przegląd wybranych  przedstawicieli pajęczaków. Wypisz gatunki pająków 

podlegające ochronie prawnej w Polsce; wyszukaj dane o ich występowaniu. 
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Tabela 1: Chelicerata 
Typ: 

Arthropoda 

Podtyp 

Chelicerata 

Cl: Merostomata Cl: Arachnida 

 

O: Xiphosura O: Scorpiones O: Pseudoscorpiones O: Aranei O: Opiliones O: Acarina 

Limulus polyphemus Buthus sp Chelifer cancriodes Araneus diadematus Phalangium opilio Ixodes ricinus 

prosoma  

 

 

 

 

     

oczy   

 

 

 

     

opisthosoma  

 

 

 

 

     

carapax  

 

 

     

chelicery  

 

 

 

     

pedipalpi  

 

 

 

     

Odnóża  

kroczne 

 

 

 

 

 

     

Inne 

elementy 

budowy 

 

 

 

 

 

     

Cechy podtypu Chelicerata:  
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Objaśnienia: 

ad.1a. obserwacja: 

Limulus sp.: prosoma, opisthosoma (mesosoma i metasoma), telson, carapax, oczy 

proste i oczy złożone, chelicery, pedipalpi, 4 p. odnóży krocznych, chilaria, ruchome 

kolce opisthosomy, płytki genitalne, 5 p. blaszkowatych odnóży odwłokowych z 

blaszkami skrzelowymi; 

Buthus sp.: prosoma, opisthosoma (mesosoma i  metasoma), kolec jadowy, 

chelicery, pedipalpi, 4 p. odnóży krocznych, wieczka płciowe, grzebyczki (pectines), 

4 p. przetchlinek worków płucnych;  

Chelifer cancroides.: prosoma, opisthosoma (12 segm. z widocznymi tergitami i 

sternitami), chelicery, pedipalpi, 4 p. odnóży krocznych; 

Araneus diadematus. : prosoma, 2 pary oczu bocznych, 2 pary oczu środkowych 

(ocelli); trzonek (petiolus); opisthosoma, przetchlinki płucne; przetchlinka 

tchawkowa; kądziołki przednie (thelae), odbyt (anus) położony na wzgórku; 

Phalangium opilio; prosoma, opisthosoma, oczy proste, chelicerae trójczłonowe 

(dwa końcowe człony tworzą szczypce), pedipalpi –sześcioczłonowe, otwór gębowy 

otoczony czterema płytkami, 4  pary  odnóży  krocznych.  

Ixodes sp. : prosoma, opisthosoma, ryjek (hypostom), chelicerae, pedipalpi; 4p. 

odnóży krocznych, przetchlinki, odbyt; 

 

ad.2a. rysunki 1, 2, 3 

Chelifer cancroides - chelicerae - drobne,  dwuczłonowe, zakończone  szczypcami  

z  gruczołem przędnym; pedipalpi (sześcioczłonowe): coxa  z  wyrostkiem do  żucia,  

trochanter, praefemur,  femur,  tibia,  tarsus  -dwa  ostatnie  człony  tworzą  szczypce  

z gruczołem  jadowym;  odnóża  kroczne  (4  pary  siedmioczłonowych): coxa, 

trochanter,  praefemur,  femur,  tibia,  tarsus,  praetarsus  zdwoma  pazurami  i 

przylgą (arolium). 

Phalangium opilio; chelicerae trójczłonowe (dwa końcowe człony tworzą 

szczypce), pedipalpi -sześcioczłonowe: coxa z wyrostkiem do żucia (gnathobasis), 

trochanter, femur, tibia,  tarsus -dwuczłonowy z pazurkiem, 

4  pary  odnóży  krocznych - dwie  pierwsze  pary  mają  wyrostki  do  żucia  

(gnathobasis); coxa, trochanter, femur, patella (rzepka), tibia, metatarsus, tarsus 

wieloczłonowy z pazurkiem 

 

ad.2a. obserwacja 

Limulus sp.  szczękoczułki -chelicerae  (trójczłonowe,  człony  bazalne  zrośnięte  w  

płytkę ograniczającą od przodu otwór gębowy, dwa człony dystalne tworzą 

szczypce),4  pary  sześcioczłonowych  odnóży  krocznych -biodro  (coxa)  z  

wyrostkiem żującym  (gnathobasis),  krętarz  (trochanter),  udo  (femur),  goleń  

(tibia), dwuczłonowa stopa (tarsus) wykształcona w postaci szczypców (chelae); 

Szósta  para  odnóży  prosomy  siedmioczłonowa,  a  jej  biodro  ma  duży 

łopatkowaty wyrostek, stopa trójczłonowa nietypowo wykształcona; ruchome  kolce  

opisthosomy  (6  par); chilaria -zredukowane  odnóża VII segmentu pregenitalnego, 

druga para odnóży odwłokowych przekształcona w płytki  genitalne  (opercula  

genitales);  5  par  blaszkowatych  odnóży odwłokowych  z  blaszkami  

skrzelowymi, 

Buthus sp. chelicerae w postaci trójczłonowych szczypców,nogogłaszczki 

(pedipalpi) ze szczypcami, 4 pary odnóży krocznych ( 7-członowych: coxa, 

trochanter, femur, tibia i ostatnie 3-człony tarsus z dwoma pazurkami), płytki 

szczękowe (gnathobasis) na nogogłaszczkach i dwu pierwszych parach odnóży 

krocznych. 

Araneus diadematus, chelicerae: człon podstawowy z ząbkami chitynowymi, pazur 

z przewodem gruczołu jadowego;pedipalpi: płytki szczękowe (gnathocoxae), 

trochanter, femur, patella, tibia, tarsus (u samic z pazurkiem, u samców 

przekształcony w narząd kopulacyjny). noga kroczna:coxa, trochanter, femur, 

patella, tibia, praetarsus, tarsus, pazury parzyste, nieparzysty pazur środkowy, 

szczeciny ząbkowane, szczecina esowata, calamistrum, szczoteczka (scopula); 

Ixodes ricinus; 4  pary  odnóży  krocznych  (I  p.  siedmioczłonowa,  pozostałe  

mają  zmienną liczbę  członów  stopy).  Na  ostatnim  członie  I  pary  odnóży  

znajduje  się zagłębienie, w którym leży narząd Hallera.  

 

ad. 2b. rysunek 4 

Araneus diadematus; brodawki = kądziołki przędne (thelae): I i III para     brodawek 

dwuczłonowa, II  para  brodawek  jednoczłonowa,    

pola  przędne ,  pozostałość  cribellum (pólka przędnego = siteczka przędnego) w 

postaci wzgórka (collulus), odbyt (anus) -położony na wzgórku; 

 

ad. 2c. obserwacja 

Limulus sp.  blaszki skrzelowe. 

Buthus sp.: 4 p. przetchlinek worków płucnych; 

Araneus sp. : obserwacja: „płuca”, otworki  prowadzące  do  worków  płucnych, 

przetchlinka tchawkowa 
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Ćwiczenie 8 (Zoologia) 
 
Ph: Arthropoda 

Subph.: Crustaceomorpha 

 

1. Diagnostyka i klasyfikacja w obrębie podtypu Crustaceomorpha. 

a) Na wybranych przykładach zaobserwuj zróżnicowanie morfologiczne i 

dokonaj analizy tagmizacji ciała wymienionych gatunków: Apus 

cancriformis, Daphnia sp., Cyclops sp., Lepas sp., Potamobius 

leptodactylus, Pagurus sp., Gammarus sp., Porcellio sp.; (zestawienie 

cech podaj w tabelce 1) 

2. Porównanie  budowy odnóży na wybranych przykładach:  

   a) rysunek odnóży:  

 typu phyllopodium (Apus sp.) 

 typu stenopodium  (Potamobius leptodactylus) 

b) obserwacja budowy odnóży u: Daphnia sp, Gamarus sp., Porcellio sp.; 

3. Obejrzyj wybrane elementy budowy anatomicznej np. układ nerwowy raka 

 

4. Przegląd i klasyfikacja przedstawicieli skorupiaków: Asellus aquaticus, 

Squilla mantis, Mesidotea entomon, Porcellio sp., Gammarus sp, Pagurus sp., 

Leander adspersus, Palaemon sp., Crangon crangon,-korzystając z 

podręczników podaj systematykę gatunków prezentowanych na ćwiczeniach. 
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Tabela : Crustaceomorpha 
 Ogólne 

cechy 

Apus 

cancriformis 

Daphnia sp.  Cyclops sp. Lepas sp. Potamobius 

leptodactylus 

Pagurus 

sp. 

Gammarus 

sp. 

Porcellio sp. 

Tagma 

głowowa 

 

 

 

 

        

Przydatki 

głowowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Tagma 

tułowiowa 

 

 

 

 

 

 

        

Odnóża 

tułowiowe 

 

 

 

 

 

 

 

        

Głowotułów 
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 Ogólne 

cechy 

Apus 

cancriformis 

Daphnia sp. Cyclops sp. Lepas sp.  

   

Potamobius 

leptodactylus 

Pagurus 

sp. 

Gammarus 

sp. 

Porcellio sp. 

Karapaks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Tagma 

odwłokowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Odnóża 

odwłokowe 
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Objaśnienia: 

 

ad.1a obserwacja: 

Apus cancriformis: tagma tułowiowa 25-30 seg., listkowate odnóża 35-71, 

carapax okrywa znaczną część ciała; głowę i część tułowia, carapax miękki, 

tagma odwłokowa14-15 segmentów, obecne wielosegmentowe wyrostki furki 

(cerkopodia), brak odnóży odwłokowych, oczy złożone siedzące, oko 

naupliusowe, jednogałęziste czułki I i II pary. 

Daphnia sp., jedno oko złożone, oko naupliusowe, jednogałęziste czułki I pary 

chwytne, dwugałęziste czułki II pary- narząd ruchy, pływanie, tagma tułowiowa 

4-69 segmentów- segmentacja ogólnie zatarta, 4, 5 lub 6 par listkowate odnóża 

tułowiowe- aparat fitracyjny, u drapieżnych –odnóża pręcikowe, dwuklapowy 

karapaks okrywa znaczną część ciała, osłona  złożonych jaj- ephippium, tworzy 

komorę lęgową u drapieżnych gatunków, brak odnóży odwłokowych 

Cyclops sp., czułki I pary  8-17 członów i krótkie dwugałęziste czułki II- 

funkcja lokomotoryczna, metasoma - wolne segmenty 4-5; 4 pary 

dwugałęzistych odnóży tułowiowych – pływanie, głowotułów - cephalosoma= 5 

seg głowo+ 1-2 tułowiowe; brak karapaksu, tagma odwłokowa - urosoma 5 

segmentów zakończona telsonem i furka oraz szczecinkami, brak odnóży 

odwłokowych 

Lepas sp., głowa zredukowana, czułki I i II pary zredukowane, żuwaczki, 

szczeki I i II pary płatowate,  tagma tułowiowa ma kilka segmentów, 6 par 

dwugałęzistych odnóży tułowiowych - wąsy filtrujące, carapax w postaci worka 

z kilkoma (5) wzmacniającymi płytkami: terga, scuta (podwójne) pojedyncza 

grzbietowa- carina zredukowana, brak odnóży odwłokowych. 

Potamobius sp.: carapax (okrywa głowę i tułów), rostrum (okrywa 

protocephalon); oczy złożone; okrywy skrzelowe, segmenty tułowia, segmenty 

odwłoka 6 -pleon; telson;  czułek II pary (antennae), żuwaczki (mandibulae), 

szczęki I i II pary, 3 p. szczękonóży, odnóża kroczne, odnóża odwłokowe - 

pleopodia, ostatnia para uropodia , uropodia + telson= wachlarz ogonowy; 

Gammarus sp., Głowa ( 5 seg) + I segment (tarkomer), szczękonóże- 

maxillipedes, tagam tułowiwa –pereion, brak karapaksu, tagma odwłokowa- 

trzy pierwsze segment- metasoma, trzy ostatnie urosoma, odnóża odwłokowe 

trzy ostatnie – skoczne- uropodia 

Porcellio sp.; Głowa (5 seg) + I segment (tarkomer), szczękonóże -maxillipedes 

 oczy złożone siedzące, jednogałęziste czułki I pary, krótkie (4-6 członów),  

jednogałęziste czułki II pary, tagma tułowiowa- 7 segmt; pereion, tergity 

pereionu są bocznie przedłużonymi płytkami koksalnymi, odnóża tułowiowe- 

siedem par jedno-gałęzistych odnóży- kroczne, ostatnie pływne a pierwsze trzy 

chwytne, brak karapaksu, tagma odwłokowa 6 segmentowa-  

2-4 pierwszych segmentów wolne, większość segmenty tułowia wraz z telsonem 

tworzą-pleotelson, odnóża odwłokowe- pięć pierwszych dwugałąziste, 

listkowate,  ostatnia para o zróżnicowanym kształcie-uropodia 

 

ad. 2a. rysunek 

phyllopodium: pień protopoditu, endity, endopodit, epipodit, egzopodit;  

stenopodium: jednogałęziste odnóże kroczne 1p. raka (coxopodit, basidiopodit, 

ischiopodit, meropodit, carpopodit, propodit, daktylopodit); 

 

ad.2b. obserwacja: 

Daphnia sp, 4, 5 lub 6 par listkowate odnóża tułowiowe- aparat fitracyjny, u 

drapieżnych –odnóża pręcikowe, brak odnóży odwłokowych 

Gamarus sp., szczękonóże (I para odnóży, tułowiowych),  II i III para odnóży 

tułowiowych- gnathopoda, i dalsze 5 par odnóży tułowiowych, odnóża 

metasomy 3 pary odnóży pływnych, odnóża urosomy – trzy pary skocznych –

uropodia 

Porcellio sp- odnóża tułowiowe- siedem par jedno-gałęzistych odnóży  

krocznych, 5 par dwugałeistych odnóży listkowatych- pleopodia i 1 para 

uropodiów 

ad. 3. Mózg- zwój nadprzełykowy, spoidło okołoprzełykowe, zwój 

podprzełykowy, 5 zwojów tułowiowe i  6 zwój odwłokowy  
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Ćwiczenie nr 9 (Zoologia)  

 

Ph: Arthropoda 

 

Subph.:Labiata (= Atelocerata=Tracheata) 

Supercl.: Myriapoda 

 

1. Obserwacja wybranych gatunków z gromady Chilopoda: 

Lithobius forficatus, Geophilus electricus, Scolopendra gigantea, Scutigera 

coleoptrata. 

a) Rysunek aparatu gębowego Lithobius forficatus  

 

2. Obserwacja wybranych gatunków z gromady Diplopoda:  

Schizophyllum sabulosum, Julus sp. Polydesmus complanatus, Spirobolus sp. 

a) Rysunek gnatochilarium (nieparzysta płytka gębowa) Julus sp. 

 

Supercl.:Hexapoda 

Cl. Endognatha 

O.: Collembola 

 

3. Obserwacja morfologii przedstawicieli skoczogonków: 

Tetradontophora bielanensis, Podura aquatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

ad. 1. obserwacja: 

Lithobius sp. : głowa (caput), pole oczne, czułki (antennae), segmenty 

korpusu, korpus; makrotergit, mikrotergit, płytka brzuszna (sternit); odnóża 

kroczne (biodro, krętarz, udo, goleń, dwuczłonowa stopa zakończona 

pazurem), odnóża płciowe (gonopodia), otwór płciowy, otwór odbytowy. 

ad. 1a. Rysunek 

żuwaczki- mandibulae (maczugowate płytki z ząbkowaną krawędzią  

wewnętrzną)  

szczęka I pary–maxillae (dwupłatowe; mały płat wewnętrzny i członowany 

płat zewnętrzny) 

szczęka II pary– maxillae (zrośnięte podstawami w wargę dolna, 

trójczłonowy głaszczek) 

szczękonóże – coxosternum (biodro zlane ze sternitem), dystana część 

czteroczłonowa, ostatni człon zakrzywiony - kolec z przewodem gruczołu 

jadowego. 

 

ad. 2. obserwacja: 

Schizophyllum sp. : głowa, czułki, pole oczne, pierścień szyjny (collum), 

segmenty pojedyncze i diplosegmenty, gonopodia odnóża korpusu, strefa 

wzrostu, płytka analna. 

ad. 2a. Rysunek:   

część bródki (mentum), kotwiczka(cardo), pieniek (stipes), przedbródek   

(promentum) pomiędzy blaszkami jezykowymi, blaszki językowe (lamellae 

linguales), głaszczki (palpi) (dwa na szczycie pieńka i jeden na blaszce 

językowej). 

 

ad. 3. obserwacja: 

głowa, czułki, przyoczka, tułów, odnóża, odwłok: cewka brzuszna (tubus 

ventralis) położona na I segmencie odwłoka, hamowidło (tenaculum) na II 

segmencie odwłoka,widełki skoczne (furcula) umieszczone na IV segmencie 

odwloka, otwór odbytowy na V segmencie odwłoka
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Ćwiczenie nr 10 (Zoologia) 

 

Supercl.:Hexapoda 

 

Cl.: Insecta (s. L.) = Ectognatha 

 

1. Budowa morfologiczna i cechy diagnostyczne owadów: 

 

a) tagmizacja ciała – obserwacja na przykładzie Acheta sp  lub Tettigonia sp. 

 

b) budowa i typy czułków  

 

c)  budowa oczu złożonych 

 

d) analiza podstawowych aparatów gębowych (gryzący, kłująco-ssący, ssący, 

liżący).  

Rysunek aparatu gębowego gryzącego.  

 

e) podstawowy plan budowy skrzydeł i ich zróżnicowanie. Obserwacja skrzydeł 

I i II pary w różnych rzędach owadów . 

 Rysunek dowolnie wybranego skrzydła błoniastego. 

 

f) zróżnicowanie odnóży przy tym samym planie budowy (odnóża skoczne,   

   pływne, grzebne, kroczne).  

Rysunek odnóża skocznego u Acheta sp  lub Tettigonia sp. 

 

g) Przydatki odwłokowe -obserwacja 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

ad. 1. obserwacja: 

a) Acheta sp  .: głowa; oczy złożone (oculi), przyoczka (ocelli), antennae, aparat 

gębowy, thorax podzielony na: przedtułów (praethorax), śródtułów (mesothorax) 

i zatułów (metathorax), skrzydła przednie i skrzydła tylne (alae anteriores et 

posteriores), odnóża (pedes); abdomen; pokładełko, 

b) budowa: scapus (trzonek), pedicel (nóżka), flagellum (wić) 

     typy czułków: pierzasty, szczeciniasty, nitkowaty,  buławkowaty 

c) obserwacja oczu złożonych 

d) Rysunek aparatu gębowego gryzącego: warga górna (labrum), żuwaczki 

(mandibulae), szczęki (maxillae) - głaszczki szczękowe (palpi maxillares), 

żuwki zewnętrzne (lobi externi), żuwki wewnętrzne (lobi interni),  

warga dolna- języczki (glossae), przyjęzyczki (paraglossae), głaszczki wargowe 

(palpi labiales), przedbródek (praementum), bródka (mentum), podbródek 

(submentum),   

obserwacja: aparat  gębowy kłująco ssący komara; głaszczki szczękowe, długie 

cienkie szczęki i żuwaczki, wydłużona warga górna (labrum), wydłużone 

podgębie (hypopharynx) 

aparat  gębowy ssąco liżący muchy - rostrum (dzióbek) zakończony otworem 

gębowym; nadustek, głaszczki szczękowe, haustellum- rurka pokarmowa 

(krótka warga górna i szeroka warga dolna i podgębie), tarcza oralna 

(przekształcone głaszczki wargowe), labellae, nibytchawki, otwór rurki 

pokarmowej. 

e) rysunek: nasada skrzydła (basis); wierzchołek skrzydła (apex); krawędź 

przednia, krawędź tylna, żyłki: ramienna (costa – C), podramienna (subcosta – 

Sc), szprychowa (radius – R), środkowa (media – M), łokciowa (cubitus – Cu), 

pachowa (anales – A), jugalna (jugales – J), znamię skrzydłowe (pterostigma), 

węzełek (nodus), łukówka (arcus);  

skrzydło pluskwiaka I pary - półpokrywy: zakrywka (membrana), przykrywka 

(corium), wstawka (embolium), klinik (cuneus), międzykrywka (clavus); 

f) Rysunek nogi skocznej: biodro (coxa), krętarz (trochanter), udo (femur), goleń  

(tibia), stopa (tarsus) dwuczłonowa lub trójczłonowa.  

g) pokładełko ortopteroidalne (Orthoptera), pokładełko teleskopowe (Musca 

domestica), żądło pszczoły, wyrostki rylcowe (cerci) i wyrostki trzonkowe(styli) 
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Ćwiczenie nr 11 (Zoologia) 

 
Ph. Arthropoda 

Supercl.:Hexapoda 

 

Cl.: Insecta (s. L.) = Ectognatha 

 

1. Rozwój owadów 

a) metamorfoza (na wybranych przykładach zapoznaj się z holo- i 

hemimetamorfozą).  

b) typy larw (larwy pierwotne podobne do postaci dorosłej, larwy wtórne: 

gąsienica, pędrak, czerw, kampodealna) 

c) typy poczwarek (wolna, zamknięta, bobówka) 

Hemimetamorfoza- obserwacja stadiów larwalnych u prostoskrzydłych  

Holometamorfoza - Narysuj stadium larwy i poczwarki dowolnie wybranego 

motyla 

 

2.Przegląd systematyczny i oznaczanie wybranych przedstawicieli owadów 

(zapoznaj się z charakterystyką, pospolitymi przedstawicielami, a także 

gatunkami chronionymi występującymi w Polsce). Dane o niżej 

wymienionych rzędach umieść w możliwie klarowny sposób w zeszycie: 

Odonata, Blattodea, Orthoptera, Hemiptera, Coleoptera, Neuroptera, 

Aphaniptera, Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera. 

 

Ph: Echinodermata 

 

3. Cechy diagnostyczne i przegląd przedstawicieli szkarłupni (Echinoidea, 

Asteroidae, Ophiuroidea, Holothuroidea). 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

 

ad.1 stadia larwalne (1-5), nympha z zawiązkami skrzydeł  

larwy ważek- skrzelotchawki, maska 

Rysunek: larwa polipodialna – gąsienica: głowa, oczy proste,  aparat gębowy 

gryzący, trzy segmenty tułowia, odnóża tułowiowe,odwłok, posuwki (odnóża 

odwłokowe). 

pędrak- głowa, brak oczu, aparat gębowy gryzący, trzy segmenty tułowia, 

odnóża tułowiowe, odwłok (10 segmentów), 

czerw- beznoga larwa, głowa słabo wyodrębniona lub brak 

kampodealna- głowa, ap. gryzący, czułki, oczka, 3 segmenty tułowia, odnóża 

kroczne, segmentowany odwłok, para przysadek odwłokowych na końcu. 

poczwarka wolna (pupa libera)- wszystkie przysadki ciała są wolne, 

przyczepione do ciała swymi podstawami, pokryte cienką bezbarwna osłoną. 

Rysunek: poczwarka zamknięta motyla (pupa obtecta) - głowa, oko, ssawka, 

czułek, skrzydła, segmenty odwłoka, przetchlinki, cremaster.  

bobówka (pupa coarctata) - poczwarki muchówek okryte ostatnia wylinka 

larwalną tzw. puparium. 

 

ad. 3. Echinoidea: 

strona aboralna: promienie, międzypromienie, płytki ambulakralne, otworki 

nóżek ambulakralnych, płytki genitalne z otworkami płciowymi, płytki ocelarne, 

płytka madreporowa, pole okołoodbytowe, otwór odbytowy;  

strona oralna: pole okołogębowe, otwór gębowy, latarnia Arystotelesa; 
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Ćwiczenie nr 12 (Zoologia) 

 

Typ: Chordata 

Podtyp: Acrania 

Gromada: Cephalochordata 

1. Branchiostoma lanceolatum - pokrój ciała 

Podtyp: Vertebrata 

Dział: Agnatha 

Gromada: Cyclostomata 

2.Lampetra fluviatilis - pokrój ciała 

Dział: Gnathostomata 

Gromada: Chondrichtyes 

3.Squalus sp. (koleń) - pokrój ciała rysunek 

4.Łuska plakoidalna kolenia 

5. Raja sp. (płaszczka) - pokrój ciała  

Gromada: Osteichtyes 

6. Łuska cykloidalna karpia Cyprinus carpio 

7. Łuska ktenoidalna okonia Perca fluviatilis rysunek 

Rząd - Acipenseriformes 

8. Acipenser sturio (jesiotr) - pokrój ciała  

Rząd - Polypteriformes 

9. Polypterus bichir (miastuga) - pokrój ciała 

Rząd – Cypriniformes 

10. Rutilus rutilus (płoć) - pokrój ciała  

Rząd - Perciformes 

11. Perca fluviatilis (okoń) - pokrój ciała 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

 

Ad. 1. Rysunek: rąbek płetwowy, metapleuryt, atrioporus, miosepty, miomery, 

gonady, otwór gębowy, cirri. 

 

Ad. 2. Obserwacja: odcinki ciała (głowowo - skrzelowy, tułowiowy, ogonowy), 

płetwy: ogonowa, grzbietowa, oko, otwór nosowy, otwory skrzelowe 

zewnętrzne, przyssawka gębowa. 

 

Ad. 3. Rysunek: płetwy: piersiowe, brzuszne, grzbietowe, ogonowa 

(heterocerkiczna), otwór gębowy i nosowy, oczy, tryskawka, szpary 

skrzelowe, ujście kloaki 

 

Ad. 4. Obserwacja: płytka podstawowa, ząbek 

 

Ad. 5.Obserwacja: płetwy: piersiowe, brzuszne, grzbietowe, ogonowa 

(heterocerkiczna), otwór gębowy i nosowy, oczy, tryskawka, szpary 

skrzelowe, ujście kloaki. 

 

Ad. 6. Obserwacja: pierścienie rocznych przyrostów 

 

Ad. 7. Rysunek: ząbki, pierścienie rocznych przyrostów 

 

Ad. 8 - 11. Przeanalizuj budowę morfologiczną wymienionych gatunków. Wypisz 

w tabelce najważniejsze cechy budowy i środowisko życia. 
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Ćwiczenie nr 13 (Zoologia)  

 

Typ: Chordata 
Podtyp: Vertebrata 

Dział: Gnathostomata 
Gromada: Amphibia 
 

A. Podgr.:Apsidospondyli 
 

1. Pokrój ciała: 
a) larwa żaby (Rana sp.) rysunek 
b) forma dorosła: Rana esculenta, R. lesone, R. ridibunda, R. temporaria, Bufo 
bufo, B. viridis, Bombina bombina, B. variegata, Hyla arborea, Pelobates 
fuscus 
 

B. Podgr.: Lepospondyli 
 
2. Pokrój ciała 
a) larwa traszki (Triturus sp.) rysunek 
b) forma dorosła: Triturus vulgaris, T. cristatus, T. alpestris, Salamandra 
salamandra. 
 
 

Gromada: Reptilia 
A. Podgr.: Anapsida 

 
3. Pancerz żółwia (Emys orbicularis) rysunek 
 

B. Podgr.: Lepidosauria 
4. Jaszczurka zwinka i żyworódka (Lacerta agilis, L. vivipara),padalec zwyczajny 
(Anguis fragilis), żmija zygzakowata (Vipera berus), gniewosz plamisty 
(Coronella austriaca), wąż esculapa (Elaphe longissima)  i zaskroniec zwyczajny 
(Natrix natrix) 
 
 
 

 
Objaśnienia: 

 
Ad. 1a i 2a: rysunek: głowa, tułów, oczy, otwór skrzelowy lub skrzela. 

 

Ad. 1b i 2b. Przeanalizuj cechy morfologiczne wymienionych gatunków. Wypisz 

w tabelce najważniejsze cechy budowy i środowisko występowania. 

 

Ad. 3: rysunek: Carapax (sc.: nuchale, vertebralia, costalia, marginalia), plastron   

(sc.: gularia, humeralia, pectoralia, abdominalia, femoralia, analia). 

 

Ad. 4: Przeanalizuj cechy morfologiczne wymienionych gatunków. Wypisz w 

tabelce najważniejsze cechy budowy i środowisko występowania 
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Ćwiczenie nr 14 (Zoologia)  
 

Typ: Chordata 

Podtyp: Vertebrata 

Dział: Gnathostomata 

Gromada : Aves 

 
1. Topografia ciała 

2. Budowa nogi 

3. Budowa skrzydła 

4. Dzioby ptaków (rysunek) 

5. Nogi ptaków (rysunek) 

6. Budowa pióra konturowego (rysunek) 

7. Typy piór 

8. Oznaczyć wybranych przedstawicieli z kilku rzędów i wypisać ich  pełną 

systematykę 

 
 
 
 
 
 
 

Objaśnienia: 
 

ad.1. obserwacja: dziób, skrzydła, kończyny tylne (skok pokryty łuskami, palce), 

sterówki, lotki, powieki. 

 

ad.2. obserwacja: skok, palce 2 -4, palec 1, łuski rogowe, pazury. 

 

ad.3. obserwacja: ramię, przedramię, dłoń, lotki I i II rzędu, skrzydełko. 

 

ad.4. rysunek:  

- perekoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 

- kaczka (Anas sp.) 

- myszłów (Buteo sp.) 

- dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 

- łyska (Fulica atra) 

 

ad.5. rysunek:  

- kaczka (Anas sp.) 

- dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 

- przepiórka (Coturnix coturnix) 

- czapla ( Ardea sp.) 

- myszołów (Buteo sp.) 

 

ad.6. rysunek: oś pióra ( dudka +  stosina), chorągiewka (promienie) 

 

ad. 7. obserwacja: pióra konturowe (pióra  pokrywowe, lotki i sterówki), puch.  
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Ćwiczenie nr 15 (Zoologia)  
 

Mammalia - morfologia, systematyka 

Typ: Chordata 

Podtyp: Vertebrata 

Dział: Gnathostomata 

Gromada: Mammalia 

 
1. Włosy i ich przekształcenia 

2. Łuski rogowe 

3. Rogi i poroża 

4. Pazury, kopyta i racice 

5. Oznaczyć kilka gatunków z wybranych rzędów i wypisać ich pełną 

systematykę. 

 

Objaśnienia: 
 

Ad .1. Obserwacja: włosy  żyrafy i antylopy , kolce jeża i jeżozwierza 

Ad .2. Obserwacja: łuski rogowe na ogonie pancernika 

Ad .3. Rysunek: rogi antylopy (Bovidae) ; poroża jelenia (Cervus sp.) - róża , tyka 

, możdżeń 

Ad .4. Rysunek: pazury piżmaka - róg podeszwowy, róg ścienny 

Obserwacja: kopyto konia i racice owcy  
 

Ssaki (Mammalia) – gatunki chronione 
 

chomik europejski (Cricetus cricetus) 
darniówka tatrzańska (Pitymys tatricus) 
gronostaj (Mustela erminea) 
Fokowate (Phocidae) 
Jeżowate (Erinaceidae) – wszystkie gatunki 
koszatka (Dryomys nitedula) 
kozica (Rupicapra rupicapra) 
łasica (Mustela nivalis) 
niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 
nietoperze (Chiroptera) – wszystkie gatunki 
norka europejska (Mustela lutreola) 
nornik śnieżny (Chionomys nivalis) 
orzesznica (Muscardinus avellanarius) 
popielica (Glis glis) 
ryjówkowate (Soricidae) – wszystkie gatunki 
ryś (Felis lynx) 
suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 
suseł perełkowany (Spermophilus suslicus) 
smużka leśna (Sicista betulina) 
smużka stepowa (Sicista subtilis) 
świstak (Marmota marmota) 
tchórz stepowy (Mustela eversmanii) 
Walenie (Cetacea) – wszystkie gatunki 
wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris) 
wilk (Canis lupus) 
zając bielak (Lepus timidus) 
żbik (Felis silvestris) 
żołędnica (Eliomys quercinus) 
żubr (Bison bonasus) 


