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TERMINŲ IR SĄVOKŲ AIŠKINIMAI
(J. R. Stonis, V. Sruoga, A. Auksoriūtė)
Terminų žodyne vartojamos santrumpos:
dgs. – daugiskaita; ∆ – straipsnyje atstoja
visą antraštinį žodį; * – angliškas termino
atitikmuo.
akẽlė – žr. paprastoji akis
antenà – vienas iš dviejų segmentuotų
judrių galvos ūselių; jame gali
būti daugybė (kartais iki dešimčių tūkstančių) įvairių sensilų,
atliekančių lytėjimo, uoslės ir
kitas funkcijas; antenos sudarytos iš pėdelės, stiebelio, žiedelio
(gali nebūti), požiedžio (gali nebūti) ir botagėlio, susidedančio
iš daug segmentų
*antenna (dgs. antennae)
añtsparnis – vienas sparnas iš vabalų ir
kitų vabzdžių pirmosios sparnų
poros; antsparniai yra kieti, stip
riai chitinizuoti, skraidant nenaudojami; suglausti antsparniai

apsaugo pilvelį ir užpakalinius
plėviškuosius sparnus
*elytra
añtšeimis – taksono rangas, aukštesnis
už šeimą; tai sistematinė kategorija, apimanti keletą giminiškų

evoliuciškai pakitęs, palyginti
su protėviniu, vadinamas apomorfiniu; plg. autapomorfinis
požymis
*apomorphy
areãlas – kurio nors gyvūnų sistematinio

šeimų, pvz., labai artimos mikrodrugių šeimos – Nepticulidae ir
Opostegidae – yra jungiamos į
Nepticuloidea antšeimį; antšeimio lotyniškas pavadinimas visada turi baigmenį -oidea
*superfamily
apomòrfinis póžymis – pagal kladistinės (filogenetinės) teorijos
sampratą – tai evoliucijos metu
atsiradęs naujas požymis; jis nustatomas lyginant du homologiškus požymius, iš kurių vienas
yra tiesiogiai kilęs iš kito; požymis, kuris atsirado vėliau ir yra

vieneto (pvz., rūšies, genties,
šeimos) paplitimo plotas
*geographical range, range
asimètrija – netaisyklingas kūno dalių ar
organų išsidėstymas kūno ašies
atžvilgiu
*dissymmetry, asymmetry
ataugà – kūno dalies paviršiaus pailgėjimas
*process
atógrąžos – dvi lygiagrečios geografinės Žemės rutulio juostos, nutolusios į abi puses nuo pusiaujo
23°27'; būdingi vyraujantys pasatiniai ir musoniniai vėjai, visus
12

Atogrąžos (Centrinė Amerika, Monteverdės rezervatas)
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metus aukšta temperatūra, drėg
nų, šiltų, ištisus metus žaliuojančių miškų ar karštų savanų ir
dykumų biomai; užima 35 proc.
Žemės sausumos
*the tropics
augaldis – vabzdys ar kt. gyvūnas, mintantis tik augalais
*phytophagous
autapomòrfinis póžymis – pagal kladistinės (filogenetinės) teorijos
sampratą – tai toks apomorfinis
požymis, kuris būdingas tik vienai sistematinei grupei (taksonui); plg. apomorfinis požymis
*autapomorphy
autotòmija – kūno dalies (dažnai galūnės) numetimas pavojaus atveju
*autotomy
binãrinė nomenklatūrà – organizmų
pavadinimų sudarymo taisyklių
visuma, pagal kurią rūšies pavadinimas turi būti laikomas binomu
*binominal nomenclature, bi-

nomial nomenclature, binary
nomenclature
binòmas – dvinaris mokslinis organizmo rūšies pavadinimas; lotyniško
termino pirmasis žodis (visada
daiktavardis) nurodo gentį, kuriai
priklauso organizmas, ir visada
rašomas didžiąja raide, o antrasis
(paprastai būdvardis) – rūšį ir visada rašomas mažąja raide, pvz.,
Pseudopostega thailandica, Stig
mella kuznetzovi; tokią dvinarę
nomenklatūrą įtvirtino K. Linėjus (1707–1778), ji yra privaloma pagal tarptautinius biologijos
nomenklatūros kodeksus; mokslinėje literatūroje prie organizmo vardo dar gali būti paminėta
šią rūšį aprašiusio mokslininko
pavardė ar jos santrumpa bei
aprašymo metai, pvz., Elachista
trapeziella Stainton, 1849
*binomen
blauzdà – ketvirtas vabzdžio kojos seg

mentas
*tibia
būrỹs – sistematinė kategorija, jungianti
artimas (giminiškas) šeimas (gali
būti viena arba daugiau); klasės
dalis
*order
cèrkas – kai kurių vabzdžių pilvelio gale
(išangės šonuose) esantis porinis
segmentuotas priedas
*cercus (dgs. cerci)
chitnas – organinė medžiaga, iš kurios susideda vabzdžių ir kitų
nariuotakojų gyvūnų skeletas ir
kutikulė; tai elastingas, atsparus
cheminiam poveikiui polisacharidas, susidedantis iš N-acetilgliukozamino liekanų
*chitin
dalnė metamorfòzė – vabzdžio metamorfozė, kai iš kiaušinėlio išsirita lerva, labai panaši į suaugėlį,
tik gerokai mažesnė ir be sparnų;
tokia lerva augdama neriasi kelis
14

kartus ir palaipsniui tampa suaugusiu vabzdžiu (nėra lėliukės
stadijos); ∆ būdinga lašalams,
žirgeliams, tiesiasparniams ir kt.
*incomplete metamorphosis
dangtẽlis – ką nors dengianti struktūra;
vožtuvo pavidalo anga; daugelio
vabzdžių (pvz., Phasmatodea)
kiaušinėlio dangtelis; gyvalazdžių (Phasmatodea) patelių genitalinės ertmės pilvinis dangtelis, kilęs iš penktojo sternito
*operculum (dgs. opercula)
dyglỹs, spyglỹs – tvirta, smailėjanti vabzdžio kutikulės išauga (su kutikule lanksčia jungtimi nesijungia)
*spine
dimorfzmas – reiškinys, kai ta pati
gyvūnų rūšis turi dvi skirtingas
formas, pvz., patinų ir patelių
dydžio, spalvos, išvaizdos skirtumai (lytinis dimorfizmas), tų
pačių gyvūnų skirtinga spalva
įvairiais metų laikais (sezoninis
15

dimorfizmas)
*dimorphism
egzoskelètas – žr. išorinis skeletas
*exoskeleton
egzòtinis organzmas – neįprastas gyvūnas, gyvenantis arba atvežtas
iš tolimų, labai skirtingo klimato
kraštų
*exotic
entomològija – mokslas apie vabzdžius
*entomology
facètė – šešiabriaunė išorinė omatidijos
dalis
*facet
facètinė aks – žr. sudėtinė akis
fáuna – istoriškai susiformavusi tam tik
ros geografinės erdvės gyvūnų
rūšių visuma; ∆ gali būti skirstoma pagal sistematines gyvūnų
grupes, pvz., pagal geologinį
laikotarpį – kainozojaus, ledynmečio, pagal gyvenamąją vietą –
dirvožemio, ežero, pagal gyvūnų
praktinę reikšmę – parazitų ∆

*fauna
fãzė – tarpsnis, morfologiškai apibūdinama vystymosi pakopa (žr. stadija)
*phase
foslija – Žemės plutos sluoksniuose
randama suakmenėjusi ar kitaip
išsilaikiusi geologinių periodų
organizmų liekana (bestuburių
kriauklės, kiauteliai, stuburinių
kaulai ir pan.), jos atspaudas arba
organizmo veiklos pėdsakas;
Lietuvoje fosilijų randama ordoviko, silūro, devono, permo, juros ir kreidos geologinių periodų jūrinės kilmės nuosėdiniuose
sluoksniuose; gintare išlikusios
vabzdžių ar augalų liekanos yra
neogeno epochos (prieš 35–50
mln. metų)
*fossil
galvà – vabzdžio kūno priekinė (pirma)
dalis (tegma)
*head

gents – sistematinė kategorija, jungianti
giminiškas rūšis ir esanti šeimos
dalis; ∆ gali būti sudaryta iš vienos arba daugiau rūšių
*genus (dgs. genera)
gýsla – vabzdžio sparno pailgas briaunos
pavidalo sustandėjimas, kurio
viduje yra trachėja
*vein
gyslotùmas – vabzdžio sparno visų gyslų išsidėstymas; gyslų išsidėstymo ypatumais dažnai remiamasi
sistematikoje
*venation, wing venation
graužiameji burnõs òrganai – burnos organai su kramtyti pritaikytais viršutiniais žandais; būdingi
daugumai vabalų, tarakonams,
tiesiasparniams ir kt.
*chewing mouthparts
gumburlis – mažas gumbelio pavidalo
iškilimas
*tubercle
hemolmfa – vabzdžių ir kitų bestu-

burių gyvūnų, turinčių atvirą
kraujo sistemą, kraujagyslėmis ir
tarpląstelinėmis ertmėmis cirkuliuojantis skystis
*haemolymph
heteronòminiai (sparnai̇̃) – skirtingi
sparnai (kai priekiniai ir užpakaliniai sparnai tarpusavyje skiriasi
ne tik gyslotumu, bet ir dydžiu
arba forma)
*heteronomous (wings)
hipognãtinė galvà – statmena vabzdžio
galva su į apačią nukreiptais burnos organais (pvz., drugių, žiogų
ir kt.)
*hypognathous head
holotpas – svarbiausias kokios nors rūšies gyvūnų tipinės serijos egzempliorius, pagal kurį pirmą
kartą aprašyta rūšis; ∆ fiksuoja
rūšies mokslinį vardą (pavadinimą); holotipą parenka tą rūšį
aprašantis autorius
*holotype

inkubãcinis laikótarpis – vabzdžio
kiaušinėlio vystymosi (brendimo) laikotarpis; kitais atvejais – pirmasis infekcinės ligos
laikotarpis nuo ligos sukėlėjo
prasiskverbimo į organizmą iki
pirmųjų ligos požymių pasirodymo
*incubation period
insektãriumas – indas, dėžė arba patalpa, kur laikomi ar veisiami vabzdžiai
*insectarium, insectary
įspėjamóji spalvà – ryški, kontrastinga
spalva arba dėmė ant nuodingų
ar pavojingų vabzdžių (taip pat
kitų gyvūnų) kūno, pvz., juodi
ir geltoni vapsvų pilvelio dryžiai,
juodi taškai ant boružių raudonų
antsparnių ir pan.
*warning coloration, aposematic
coloration
šnara – kūno danga, iš kurios išsinėrė
vabzdys arba kitas nariuotakojis
16

Stambiosios gyvašakės išnara
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*exuviae (vns. ir dgs.)
išornis skelètas, egzoskelètas – vabzdžių ir kitų nariuotakojų išorinė
danga, sudaryta iš sukietėjusio
integumento
*exoskeleton
kanibalzmas – kai kurių gyvūnų savybė ėsti tos pačios rūšies gyvūnus
*cannibalism
kiaũšdėtė – pakitęs, ištįsęs patelės pilvelio galas, paprastai aštuntasis
ir devintasis segmentai, pritaikyti kiaušinėliams dėti
*ovipositor
kiaušinlis – vabzdžio apvaisinta lytinė
ląstelė, apsupta maisto medžiagomis ir apsauginiu apvalkalėliu
(chorionu); dažniausiai ∆ būna
apvalus arba ovalus; kartais ∆
susidaro ir neapvaisinus kiaušinėlio
*egg
kilms ceñtras – hipotetinis geografinis

regionas, iš kurio išplito viena ar
kita organizmų grupė
*center of origin
kladzmas – 1950 m. Vilio Henigo
(Willy Hennig) pasiūlyta teorija apie organizmų filogenetinius
ryšius ir filogenetinių schemų
sudarymą
*cladistics
kója – viena iš šešių vabzdžio krūtinės
galūnių, naudojamų judėjimo,
kūno palaikymo ir kitoms funkcijoms (pvz., rausti, griebti ir
pan.) atlikti
*leg
kokònas – šilko siūlų, kuriuos išskiria
kai kurių rūšių drugių vikšrai ar
kitų vabzdžių lervos (tam, kad
apsivyniotų jais prieš virsdamos
lėliukėmis), maišelis
*cocoon
kopuliãcija – dviejų individų susijungimas lytinio akto metu

*copulation
kostãlinis krãštas – priekinis sparno
kraštas
krūtnė – vabzdžio kūno vidurinė dalis,
esanti tarp galvos ir pilvelio; ∆
sudaryta iš 3 segmentų: prieškrūtinio, vidukrūtinio ir pakrūtinio
*thorax
krūtinlė – vabzdžio krūtinės apatinė
dalis
*sternum (dgs. sterna)
kseroflas – organizmas, gyvenantis sausose vietose: stepėse, dykumose
*xerophilous
lérva – pogemalinė vabzdžio vystymosi
stadija (dar vadinama faze); lervų išorė daugiau ar mažiau skiriasi nuo suaugėlių; dažnai gyvena skirtingomis sąlygomis ir
minta kitokiu maistu nei suaugę
tos pačios rūšies individai
*larva (dgs. larvae)

18

letenlė – vabzdžio kojos penktasis seg
mentas; ∆ dažniausiai sudaryta
iš 2–5 mažų narelių, rečiau iš
vieno
*tarsus
letenlės nãgas – aštrus nagas, esantis
vabzdžio letenėlės paskutinio
narelio galo šone
*tarsal claw, nail
letenlės segmeñtas – vienas iš vabzdžio letenėlę sudarančių seg
mentų (narelių)
*tarsomere
lytnis dimorfzmas – žr. dimorfizmas
metamorfòzė – kai kurių gyvūnų sandaros pasikeitimas pogemalinio
vystymosi metu; dažniausiai
vyksta dėl to, kad ontogenezės
metu pakinta organizmų gyvenimo sąlygos ir būdas; metamorfozės metu vienas vystymosi
stadijas keičia kitos, gana skirtingos, pvz., vabzdžio lerva virs-

19

ta lėliuke, o lėliukė – suaugusiu
vabzdžiu ir pan.; entomologijoje
skiriama dalinė ∆, pilnutinė ∆
ir hipermetamorfozė (pasitaiko
retai)
*metamorphosis
mimkrija – individo supanašėjimas su
aplinkos daiktais, kitais gyvūnais, augalais, negyvais gamtos
kūnais, padedantis jam apsisaugoti nuo priešų (pvz., drugiai
stiklasparniai išore labai panašūs
į vapsvas)
*mimicry
mirmekoflija – kai kurių vabzdžių
(musių, drugių, vabalų) prisitaikymas gyventi skruzdėlynuose
*myrmecophily
mitýbinis áugalas – augalas (ar augalų
grupė), kurio audiniais minta
augalėdžiai, pvz., vabzdžiai
*host-plant
modifikãcija – nepaveldimas organizmo

požymio pakitimas, kurį sukelia
pakitę aplinkos veiksniai (temperatūra, mityba, šviesos, drėgmės
kiekis), veikdami organizmą tik
tam tikru jo raidos metu
*modification
monofãgas – gyvūnas, mintantis tik
vienos rūšies maistu, pvz., vienos rūšies augalu
*monophagous
morfològija – mokslas, tiriantis organizmų formą ir sandarą
*morphology
mutualzmas – organizmų simbiozės
forma – dviejų rūšių individai
gyvena kartu vienas kitam teikdami naudą
*mutualism
nagẽlis – vabzdžio kojos letenėlės gale
esanti lenkta, smaili struktūra
(paprastai porinė), primenanti
paukščio kojos nagą
*claw

Kasmet atogrąžų miškuose aptinkama naujų, iki šiol mokslui nežinomų rūšių (paveiksle – didžiulis augalo lapą imituojantis žiogas)
20

narẽlis – žr. segmentas
naujà mókslui ršis – žr. nauja rūšis
naujà ršis, naujà mókslui ršis – pirmą
kartą įvardyta, pavadinta moksliniu, t. y. lotynišku vardu, ir paskelbta mokslinėje publikacijoje
organizmo rūšis; naujos rūšies
paskelbimas galioja tik tada, jeigu rūšies mokslinis aprašymas ir
publikacija, kurioje skelbiama
nauja rūšis, atitinka visus Tarptautinio nomenklatūros kodekso
reikalavimus
*new species
nepilnóji metamorfòzė – žr. dalinė
metamorfozė
nepilnutnė metamorfòzė – žr. dalinė
metamorfozė
nėrmasis – 1) procesas, kai, vabzdžiui
augant, keičiantis jo ūgiams ir
formuojantis naujam išoriniam
skeletui (ekzoskeletui), numetama išorinė lervos, nimfos ar
najadės kūno danga; 2) procesas,
21

kai lerva, nimfa ar najadė pereina iš vienos vystymosi stadijos į
kitą
*molt, moult, ecdysis
nmfa – dalinės metamorfozės vabzdžio
lerva, gyvenanti sausumoje, pvz.,
tarakonų, žiogų; ∆ išoriškai labai
panaši į suaugėlį, tačiau jos sparnai dar nėra visiškai išsivystę
*nymph
nomenklatūrà – augalų, gyvūnų ar kitų
organizmų vardų (pavadinimų)
sistema ir jų vartojimo taisyklių
visuma
*nomenclature
nugarlė – vabzdžio krūtinės viršutinė
dalis
*notum (dgs. nota)
nugarnis, dorsãlinis – nukreiptas į nugaros pusę, esantis ant nugaros ar
susijęs su vabzdžio nugaros puse
*dorsal
pãatogrąžiai – Šiaurės ir Pietų pusrutulių geografinės juostos, tarp ato-

grąžų ir vidutinių juostų (tarp
30–40 ° šiaurės ir pietų platumos); dirvožemiai ir augalija labai įvairūs – nuo drėgnųjų plačialapių ir visžalių medžių raudonžemiuose ir geltonžemiuose
iki retmiškių tamsiai ruduose
dykumų dirvožemiuose; žiemą
orai nepastovūs, retkarčiais pasninga, būna šalčių iki -20 °C;
vasara karšta, šilčiausio mėnesio
vidutinė oro temperatūra +24–
28 °C; musoninio klimato sektoriui būdinga lietinga vasara,
sausa žiema
*subtropics
pakrūtinlė – vabzdžio pakrūtinio apatinė dalis
*metasternum
pakrūtinỹs – vabzdžio krūtinės trečiasis
(paskutinis) segmentas
*metathorax
panugarlė – pakrūtinio viršutinė dalis
*metanotum

paprastóji aks – vabzdžių ar kitų nariuotakojų paprasta (nesudėtinė), rutuliuko formos akis; būna
pavienės ar mažomis grupėmis;
vabzdžiai jų turi nuo 1 iki 3
*ocellus (dgs. ocelli), simple
eye, stemma
paprastóji akẽlė – žr. paprastoji akis
paraztas – organizmas, nuolatos arba
laikinai gyvenantis kito organizmo kūno paviršiuje (išorinis parazitas) arba viduje (vidinis parazitas) ir mintantis jo ląstelėmis,
audiniais ar žarnyno turiniu
*parasite
parazitzmas – dviejų skirtingų rūšių
organizmų tarpusavio santykių
forma – vienas organizmas (parazitas) naudojasi kitu (šeimininku) kaip gyvenamąja aplinka
ir maisto šaltiniu, dažniausiai
jam kenkdamas
*parasitism
partenogenèzė – organizmų lytinio

dauginimosi būdas – gemalo
vystymasis iš neapvaisintos moteriškosios lytinės ląstelės
*parthenogenesis
patẽlė – individas, turintis tik tuos lytinius organus, kuriuose susidaro
neapvaisinti kiaušinėliai
*female
pãtinas – individas, turintis tik tuos lytinius organus, kuriuose susidaro
spermatozoidai
*male
pentnas – tvirta, dyglio pavidalo vabzdžio kutikulės išauga, kuri su
kūno danga jungiasi lanksčia
jungtimi (paprastai ant blauzdos)
*spur
pesticdas – cheminė medžiaga kenkėjams, ligų sukėlėjams, piktžolėms, parazitams naikinti
*pesticide
pilvẽlis – paskutinė vabzdžio kūno dalis
už krūtinės; dažniausiai ∆ su-

darytas iš 8–10 aiškiai matomų
segmentų
*abdomen
pilvẽlio segmeñtas – vienas žiedo pavidalo segmentų, sudarančių vabzdžio ar kito nariuotakojo pilvelį
*abdomere
pilvnis, ventrãlinis – esantis arčiau pilvo
arba nukreiptas į pilvo pusę
*ventral
plėvnis spar̃nas – žr. plėviškasis sparnas
plviškasis spar̃nas – labai plonas, daugiau ar mažiau skaidrus vabzdžių
sparnas; paprastai tokius sparnus
turi tinklasparniai, musės, plėviasparniai ir kt. vabzdžiai
*membranous wings
póbūris – organizmų sistematikos vienetas – būrio dalis, jungianti giminiškus antšeimius arba šeimas
*suborder
pókrūtinė – žr. pakrūtinys
póšeimis – taksono rangas, jungiantis
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dvi ar daugiau giminiškų tribų
arba genčių; žemesnis už šeimą;
lotyniškas pošeimio pavadinimas
visada baigiasi galūne -inae
*subfamily
prekinė blauzdà – vabzdžio priekinės
kojos blauzda
*foretibia
prekinė kója – pirmosios kojų poros
koja, esanti ant vabzdžio prieškrūtinėlės
*foreleg
priešimãginės stãdijos – vystymosi stadijos (arba fazės) iki suaugėlio
preškrūtinė – žr. prieškrūtinis
prieškrūtinlė – vabzdžio prieškrūtinio
apatinė dalis
*prosternum
preškrūtinis – vabzdžio krūtinės pirmasis segmentas
*prothorax
priešnugarlė – vabzdžio prieškrūtinio
viršutinė dalis
*pronotum
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prognãtinė galvà – horizontaliai orientuota vabzdžio galva su į priekį
nukreiptais burnos organais
*prognathous head
redùkcija – organų arba jų dalių visiškas
arba dalinis sunykimas dėl funkcijos praradimo
*reduction
ršies pavadnimas – mokslinis rūšies
rango taksono pavadinimas
*species name
ršių apibdinimas – organizmų rūšių
nustatymas, atpažinimas, jas lyginant ar gretinant pagal esminius taksonominius požymius
*identification
ršių identifikãvimas – žr. rūšių apibūdinimas
sąnarỹs – vieta, kurioje lanksčiai jungiasi dvi kūno dalys ar segmentai
*articulation, joint
segmeñtas – vienas iš daugelio panašių
dalių (∆), iš kurių susideda vabzdžio (ir kai kurių kitų gyvūnų)

kūnas arba kai kurie organai
*segment
sesernė grùpė – pagal kladizmo teoriją – tai filogenetiškai artimiausi
bet kokio taksonominio rango
organizmai, kilę iš vieno artimiausio protėvio
*sister group
sinonmas – sistematikų pripažintos
rūšies kitas mokslinis pavadinimas (vardas), susijęs su ta pačia
organizmo rūšimi, tačiau nevartotinas, norint išvengti nomenklatūros painiavos; sinoniminiai
pavadinimai atsiranda dėl to, kad
tą pačią organizmo rūšį skirtingi
autoriai (kartais ir tas pats autorius) aprašo kaip naują daugiau
nei vieną kartą ir taip suteikia tai
pačiai rūšiai skirtingus pavadinimus; pvz., Elachista contaminatella Zeller, 1847 ir E. fadella
Milliére, 1876 yra tos pačios rūšies sinoniminiai pavadinimai

*synonym
sistemãtinis srašas – kurio nors regiono organizmų grupės rūšių
mokslinis sąrašas, sudarytas remiantis rūšių giminystės principu
*systematic list
slepiamóji spalvà – apsauginė vabzdžio
spalva, panaši į aplinkoje vyraujančią spalvą; vabzdys tampa
sunkiai pastebimas
*cryptic coloration
spyglỹs – žr. dyglys
stãdija – tam tikra raidos pakopa, išsivystymo tarpsnis, pvz., lerva, lėliukė (žr. fazė)
*stage
stãdijos iki suáugėlio – visos vabzdžio
vystymosi stadijos iki suaugėlio – nuo kiaušinėlio iki lėliukės
ar nimfos, jeigu vabzdžiui būdinga dalinė metamorfozė
*preimaginal, immature

suáugėlis – suaugęs, lytiškai subrendęs
ir galintis daugintis vabzdys arba
erkė; dažnai ir išplitimo stadija
*imago (dgs. imagines)
subtròpikai – žr. paatogrąžiai
sudėtnė aks, facètinė aks – vabzdžio
ar kito nariuotakojo akis, sudaryta iš daugybės omatidijų
*compound eye
šeimà – sistematinė kategorija, jungianti
artimas (giminiškas) gentis; būrio dalis; lotyniškas šeimos pavadinimas visada baigiasi galūne
-idae
*family
taksònas – įvardyta bet kokio sistematinio rango (rūšies, genties, šeimos, būrio, klasės ar pan.) organizmų grupė, pvz., indinė gyvalazdė, vaiduoklinių gyvalazdžių
šeima, gyvalazdinių antšeimis,
gyvalazdžių būrys, vabzdžių klasė, nariuotakojų tipas ir pan.

*taxon (dgs. taxa)
taksonòmija – biologijos mokslo šaka,
nagrinėjanti organizmų klasifikacijos principus, metodus, taisykles (organizmų klasifikacijos
teorija ir praktika); pirmą kartą
šį terminą pavartojo biologas De
Kandolis (1813 m.); dažniausiai
biologai taksonomijos ir sistematikos terminus laiko sinonimiškais,
tačiau rekomenduotina atsižvelgti į tai, kad terminas taksonomija dažniausiai yra siauresnės
reikšmės (klasifikacijos metodų
ar pačių organizmų grupių atžvilgiu), pvz., galime kalbėti
apie kurios nors drugių genties
ar šeimos taksonomiją, bet nederėtų šio termino vartoti, kai
kalbame apie vabzdžių klasę ar
dar stambesnius taksonus, šiuo
atveju paprastai sakoma: drugių
sistematika, vabzdžių sistemati-
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Paprastai, kad sudarytų kokios nors vietovės organizmų taksonominį sąrašą, sistematikai (taksonomijos specialistai) turi atlikti išsamius faunos tyrimus
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ka, bestuburių gyvūnų sistematika
(rečiau sistema)
*taxonomy
Tarptautnis zoològijos nomenklat
ros kòdeksas – nuo 1973 m.
leidžiamas oficialus tarptautinis,
su zoologijos nomenklatūra susijusių taisyklių ir rekomendacijų rinkinys
*International Code of Zoological Nomenclature
tegmà – viena vabzdžio kūno dalių; yra
trys tegmos: galva, krūtinė, pilvelis
*tagma (dgs. tagmata)
tròpikai – žr. atogrąžos
gis – lervos nėrimosi periodas, pvz., pirmo ūgio lerva – periodas nuo
lervos išsiritimo iš kiaušinėlio iki
pirmojo nėrimosi, antro ūgio lerva – periodas nuo pirmojo iki antrojo lervos nėrimosi ir t. t.; daž-

nai žymimas L1, L2, L3 ir t. t.
*instar
ūsẽlis – žr. antena
užnugarlė – nugarėlės tarpsegmentinė plokštelė, susijusi su prieš ją
esančio segmento tergitu ir turinti antekostą bei dažnai porą
pertvarėlės skiaučių; prie užnugarėlės tvirtinasi nugariniai
išilginiai raumenys; suaugusių
dvisparnių (Diptera) nugarinis
skleritas, esantis už vidukrūtinio
skydelio
*postnotum
užpakalnė blauzdà – vabzdžio užpakalinės kojos blauzda
*hind tibia
užpakalnė kója – ant vabzdžio pakrūtinėlės esanti, viena iš trečiosios
poros kojų
*hind leg
užpakalnė šlauns – vabzdžio užpaka-

linės kojos šlaunis
*hind femur
vidnugarlė – žr. vidunugarėlė
vidukrūtnis – vabzdžio krūtinės antrasis (vidurinis) segmentas
*mesothorax
vidukrūtinlis – vabzdžio vidukrūtinio
apatinė dalis
*mesosternum
vidunugarlė – vabzdžio vidukrūtinio
viršutinė dalis
*mesonotum
vidurnė blauzdà – vabzdžio vidurinės
kojos blauzda
*midtibia
vidurnė kója – viena koja iš antrosios
kojų poros, esančios ant vabzdžio vidukrūtinėlės
*midleg
vidurnė šlauns – vabzdžio vidurinės
kojos šlaunis
*midfemur
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Kibioji gyvalazdė

Kabančioji gyvalazdė
Gvinėjinės gyvalazdės užpakalinė koja
27

