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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații): 
 În cadrul orelor de curs, conform programei analitice, se urmăresc o serie de obiective 

printre care se numără dezvoltarea capacităţilor de a analiza şi interpreta corect noţiunile de 

etologie, dar şi dezvoltarea capacităţilor de a analiza şi interpreta corect noţiunile ce țin de 

evoluţia comportamentului, ecologia habitatului, ecologia comportamentului, sisteme de 

reproducere şi selecția sexuală. 

 Lucrările practice au ca scop însuşirea informaţiilor de bază de către student, necesare 

pentru înţelegerea aspectelor comportamentale legate de biologia diferitelor specii de animale 

dar şi dezvoltarea capacităţii de a utiliza noţiuni specifice comportamentale în cadrul mai multor 

discipline biologice. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Testarea ipotezelor în Etologie. Etapele unui studiu comportamental; abordarea comparativă; 
exemple. 
Diversitatea comportamentelor: Instincte şi comportamente învăţate; spărgători de coduri; 
varietăţi ale învăţării; instincte modificate prin experienţă; imprintingul; învăţarea şi 
recunoasterea rudelor; învăţarea limbajului; trăsături speciale ale învăţării asociative; 
avantajele instinctelor; avantajele învăţării. 
Genetica comportamentului la animale. Generalităţi; efectele unei singure gene; mutanţi 
capabili să învețe; pleiotropia; poligenia. 
Dezvoltarea comportamentului: Dezvoltarea diferenţelor sexuale în comportament; 
dezvoltarea cântecului la păsări; învăţarea şi dezvoltarea cântecului la vrabia americană; 
homeostazia şi stabilitatea dezvoltării comportamentale; dezvoltarea comportamentului în 
condiţii anormale; homeostazia dezvoltării şi comportamentul social; homeostazia dezvoltării 
şi comportamentul uman; valoarea adaptativă a homeostaziei dezvoltării. 
Celula nervoasă şi comportamentul: Detecția liliecilor de către fluturii de noapte; filtrarea 
stimulilor şi comportamentul; detecția liliecilor de către greieri şi neuroptere; importanţa 
ecologică a auzului; filtrarea stimulilor de către vertebrate: detecţia ecourilor ultrasonice; 
identificarea şi interceptia prăzii; percepţia câmpului electric; evitarea bruiajului electric; 
percepția vizuală selectivă; percepţia vizuală specializată la om; mecanisme de locomoție şi 
navigare; mecanisme compensatoare de orientare; navigaţia nocturna; navigaţia olfactivă. 
Organizarea comportamentului: Evitarea conflictelor prin stabilirea priorităților: 
organizarea comportamentului la Mantis; secvențierea comportamentului: cicluri pe termen 
scurt, ritmul circadian, ciclurile lunare; ciclurile reproductive şi modificarea priorităților 
comportamentale: hormoni, cicluri reproductive la Anolis, controlul receptivităţii. 



Organizarea comportamentului: Hormonii şi ciclul anual al comportamentului: vrabia cu 
coroană albă; diversitatea organizării mecanismelor comportamentale; diversitatea reglării 
sociale a reproducerii; controlul hormonal al comportamentului sexual; hormonii şi șerpii. 
Evoluţia comportamentului: adaptare şi ecologie comportamentală: Ipoteza finală asupra 
comportamentului; testarea ipotezelor finale; metoda comparativă; ipoteze multiple; Ecologia 
comportamentală a semnalelor de comunicare; evoluţia înșelătoriilor şi contramăsurile la 
înșelătorii; etalările şi înșelăciunea; selecția pentru semnale oneste. 
Ecologia habitatului: Selectarea activă a habitatului; alegerea locului pentru stup la albine; 
preferințe pentru habitat şi fitness la afidele de plop; dispersia dintr-un teritoriu în altul: 
ipoteza evitării consangvinizării, ipoteza competiției, schimbarea locului pentru reproducere; 
migrația: costuri, beneficii. 
Teritorialitatea. Teritorialitatea şi succesul reproductiv; teritorialitatea şi caloriile; efecte pe 
termen lung ale teritorialității asupra fitnessului; cât de mare trebuie să fie un teritoriu; evoluţia 
teritorialității interspecifice. 
Ecologia comportamentului de hrănire: Diversitatea tehnicilor de capturare a prăzii; 
detectarea prăzii; capturarea prăzii; animale care folosesc unelte; capturarea în grup a prăzii. 
Ecologia comportamentului de hrănire: Optimul comportamentului de prădare; reducerea 
costurilor prădării; modele optimale –constrângeri ale eficienței prădării; prădare, competiție și 
căutarea hranei; avantaje şi constrângeri ale consumului variat de hrană. 
Sisteme de reproducere: Monogamia; monogamia la mamifere; monogamia la păsări. 
Poliginia; poliginia pentru apărarea femelelor; poliginia pentru apărarea resurselor; poliginia 
competitivă; poliginia de grup (lek);. Grija parentală; de ce îngrijirea progeniturii este mai 
mult maternă decât paternă; grija parentala discriminantă; parazitismul de cuib; favoritismul 
parental. 
Selecția sexuală: Concurența între masculi; modele comportamentale la femelele care aleg 
masculul; Principiul lui Bateman; Concurența pentru partener şi agresivitatea în rândul 
masculilor; Selecția sexuală şi tactica împerecherilor alternative. 

 
Lucrări practice 

Creşterea şi dezvoltarea - particularități comportamentale. 
Comunicarea în lumea animalelor – cine comunică; ce comunică; cum comunică. 
Agresivitatea: definiție; exemple. 
Obținerea prăzii: tactici ale prădătorilor; tactici ale prăzilor; coevoluţia. 
Particularități comportamentale ale reproducerii. Tehnici de curtare. 
Orientarea în lumea animală. 
Teritorialitatea în lumea animală. 
Adaptări comportamentale ale văzului. 
Adaptări comportamentale ale auzului. 
Adaptări comportamentale ale simțului chimic. 
Adaptări comportamentale ale simțului magnetic. 
Adaptări comportamentale ale simțului mecanic. 
Bioritmuri. 
Organizarea comportamentelor. 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Colocviu Evaluare scrisă/orală 70% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 
teste de verificare, colocviu de laborator. 30% 
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